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Kontakt våre lokalkjente meglere: 
Linn Hamre, tlf. 61 35 20 48   

Martin Vedel Nielsen, tlf. 61 35 20 47 
Vi ønsker å gjøre det enkelt for deg som kunde. Tre virksomheter bak samme inngangsdør.  

Kontoret på Beitostølen er åpnet og til sommeren er vi også klare med nytt bygg på Fagernes. 

FJELLMEGLEREN

www.sb1regnskap.no www.em1.no www.sb1.no
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Arbeidet med «å forene» Hytte-Valdres går framover. 
Kanskje allerede denne våren blir det etablert kommu-
nevise hytteforeninger, som over der igjen står sammen 
i Valdres hytteforening. Arbeidet er godt i gang, og sjøl 
om det er en jobb å gjøre i kommunene, er man snart i 
ferd med å lykkes. Og med det skriver også Valdres his-
torie, vi er åpenbart blant regionene i landet som har 
kommet lengst på området. Det tror vi er veldig klokt. 
Gjennom en demokratisk forankret organisasjon vil det 
bli enklere å fronte hyttefolkets sak, men også enklere 
for blant anna kommunene.

Utfordringen for kommunene i Valdres er at det nå er 
like mange hytter som innbyggere. Det store antall hyt-
ter og ditto brukere er ikke noe man kan være likegyldig 
til. Hyttebygging og hyttefolket bidrar betydelig til sam-
funnsmaskineriet i Valdres. Ja, en bedriftsleder formu-
lerte det slik for meg nylig; «Mange kunne saktens pak-
ke sammen i Valdres dersom distriktet ikke hadde hatt 
hytteturismen å lene seg på». Jeg tror også at det presser 
seg fram et bedre system for å kommunisere med hyt-
tefolket, ved å utnytte dem som ressurs og «høre dem» 
i saker som angår dem. Vi snakker ikke om stemmerett 
for hyttefolket, men i større grad en form for likevektig-
het. At hyttefolket ikke bare er en gruppe man sender 
regninger til, tror jeg kan være et godt utgangspunkt.

Med årets første utgave av  
ValdresMagasinet markerer 
vi også oppstarten av en flott 
vintersesong i distriktet. De 
neste tre månedene vil man-
ge av oss være ivrige bru-
kere av det flotte løype-
nettet i Valdres. Det 
er folkehelse i ordets 
rette betydning.

TORBJØRN 
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FORSIDEN:
Samboerne Gjertrud Kollandsrud og  
Jostein Malterud med barna Ingeborg,  
4 år og Sigrid (i pulken), 2 år, sammen 
med bestemor Jorun B. Malterud klare 
for løypene i området Sanderstølen 60º 
nord. De er nye «Hytteeiere» på Sander-
stølen. Foto: Trygve Lien.
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Med Silje Onstad 
Hålien (29) fra 
Ryfoss som kore-
ograf, er et nytt 
dansekompani med 
utspring i Valdres 
på banen. 

Med seg på laget har Onstad 
Hålien Frikar-kollega Ådne 
Kolbjørnshus (22) fra Røn.

Under sjakk-VM i Chennai 
i India i november i fjor, fikk 
nordmannen Magnus Carlsen 
hele verdens oppmerksom-
het retta mot seg på vegen mot 
verdensmestertittelen. Min-
dre kjent for mange er kanskje 
at også to valdriser gjør seg be-
merka under mesterskapet. 

Foran 6.000 tilskuere står 
nemlig Villniss Dansekom-
pani, med Silje Onstad Hålien 
fra Ryfoss i front som kunstne-

risk leder for den norske delen 
av åpningsseremonien, som 
direkteoverføres til mer enn 
100 millioner TV-seere. Sce-
nen deler hun med medvaldris 
Ådne Kolbjørnshus fra Røn, 
samt norgesmester i breaking, 
Marcus Andreassen, to indis-
ke dansere og musikere.

Foran bransjen
En drøy måned før opptreden 
i India, viser Villniss Danse-
kompani smakebiter på ei ny 
forestilling under folkemusik-
kens og folkedansens bransje-
festival Folkelarm i Oslo.

Onstad Hålien gjør der en-
tré på Riksscenen med lette, 
smygende bevegelser i en sir-
kel av åtte vifter for full vind. 
Tatt opp av vindens krefter 
gjør danseren og koreografen 
videre både fallende «snø-
fnugg» og et rosa, indisk sil-
kesjal til del av bevegelsene. 
Betraktende på sidelinja står 
Ådne Kolbjørnshus, som etter 
hvert følger henne i dansen. 

Kontakt og kjemi
– Jeg ønsker å formidle den 
sterke kontakten og kjemien 
som er mellom utøverne, sier 
Onstad Hålien. Med rotfeste 
i dansetradisjonene fra Val-
dres er ikke 29-åringen, som 
er Norges første og eneste 
kvinnelige danser i A-klassa i 
lausdans på Landskappleiken, 
redd for å gå nye veger med 
dansen. Dette verken som 
danser eller koreograf, som 
hun nå prøver seg som for al-
vor i sitt nye dansekompani. 
Den siste tida er det scenisk 
utforskning av ulike naturele-

menter og årstider som særlig 
har opptatt danseren og kore-
ografen fra Ryfoss. 

Premiere på Riksscenen
I flere av Frikars suksessopp-
setninger har Onstad Hålien 
dessuten vært å se sammen 
med Ådne Kolbjørnshus, sei-
nest i «Fossegrimen» på Det 
Norske Teatret i Oslo i fjor vår. 
De mener begge det at de to 
kjenner hverandre så godt fra 
før, er en styrke i samarbeidet. 
– Vi trives veldig godt med å 
jobbe sammen og synes det 
er veldig moro å kunne gjøre 
det denne gangen også, sier 
de to. For drøye to uker siden 
var radarparet nemlig i sving 
igjen da Villniss Dansekom-
pani hadde premiere på «Dei 
To Systrene» på Riksscenen i 
Oslo, der de fire måneder tidli-
gere hadde presentert smake-
bilter av forestillinga de viste 
under sjakk-VM. 

INGRI VALEN EGELAND

 

Villniss Dansekompani 
■■ Ny aktør innen sceniske folke-

musikk- og folkedansproduksjo-
ner, danna av Silje Onstad Hålien 
fra Ryfoss og Andreas Ljones fra 
Lillehammer.

■■ Tilknytta kompaniet er også 
danser Ådne Kolbjørnshus fra 
Røn.

■■ Opptrådte under sjakk-VM i 
India i november.

■■ Hadde i januar premiere på 
forestillinga «Dei to systrene» 
på Riksscenen i Oslo. 

Vakker villskap fra Valdres
ESTETISK: Silje Onstad Hålien innhylla i et rosa, indisk silkesjal i en sirkel av vifter for full vind med Ådne 
Kolbjørnshus betraktende fra sidelinja.

UREDD: Silje Onstad Hålien er 
ikke redd for å gå nye veger med 
dansen, verken som danser eller 
koreograf.
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SITTE I FØRERSETE: Du må sette deg i førersetet i eget liv, er Cato Zahl Pedersen sitt viktigste råd til alle som blir funksjomshemmet etter en ulykke.

– Du må i stor grad 
gjøre jobben sjøl for å 
få et godt liv, sier Cato 
Zahl Pedersen, som ny-
lig mottok Idrettens 
hederspris på vegne av 
Ridderrennet. 

Vi møtes i resepsjonen på Radisson 
BLU. Cato strekker fram kloa og gjør 
det hele enkelt og ukomplisert. Han 
er så vant til dette med usikkerheten 
fra fremmede som ikke vet hvordan 
de skal hilse. Det berører ham ikke 
lenger. Men han innrømmer at det av 
og til kan være slitsomt å be om hjelp, 
når han  er nedfor og lei, og det hen-
der at han bare snur og går. 

Vi går ut i matsalen og forsyner oss 
med kaffe. Cato setter en kopp i mas-
kinen med den største presisjon. 40 
års mestring med kun ei klo har satt 
sine spor.

Vel plassert i de dype lenestolene – 
med svak knitring i peisen som bero-
ligende følge – går vi rett på sak.

Lett å spørre om hjelp
Cato spoler tilbake til den gangen han 
var 14 år og fylt opp av barnlig galskap 
og energi. Han klatret opp i ei høg-
spentmast, for så å bli slått i bakken av 
17.000 volt.

– Dør du i en sånn situasjon, så 
er det tragisk, men da er livet endt. 
Overlever du, så må du fortsette å 
leve med utfallet. I mitt tilfelle var det 
sjølforskyldt at jeg måtte amputere 
en og en halv arm. Jeg hadde ingen 
å klandre. Min mor satte inn masse 
misforstått kjærlighet og overøste 

meg med hjelp. Det er så lett å spørre 
om hjelp når du ligger der i en van-
skelig livssituasjon, og så blir du krav-
stor og klagende. Men en sykepleier 
kom med noen ord som brant seg fast 
i meg: – Vi kan ikke springe rundt og 
hjelpe deg hele tiden. Du må lære deg 
å gjøre tingene sjøl. Jeg hadde mange 
gode mennesker rundt meg som ga 
meg krefter og lærte meg å ta ansvar 
og styringa i eget liv.

Opp til deg sjøl
Dette har vært Cato Zahl Pedersen 
sitt viktige budskap, etter at han gjor-
de «funksjonskampen» til sin store 
sak. 
– Du må sjøl handle i eget liv, ta sty-
ringa, involvere gode krefter, finne de 
riktige ressurspersonene som hjelper 
deg til å se muligheter og løsninger. 
Det nytter ikke å sette seg ned som 
en trassig treåring. Det er bare du sjøl 
som blir taperen.

Han husker den første sommeren 
som 15-åring på stranda. Han ville 
ikke ta av seg T-skjorta på grunn av 
det stygge såret på magen og prote-
sene. Da hadde han gode venner som  
så hva vennen trengte.

– Vi tok alle av oss T-skjortene og 
lo av det hele. Nok et gjennombrudd 
ble skapt.

«Det er slitsomt for  
en funksjonshemmet 
alltid å bli synes  
synd på.»

Ta styringa 
i eget liv

Cato Zahl Pedersen:
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Må fortsette i miljøene
Cato Zahl Pedersen spilte piano og 
trombone i korps. Etter ulykken øn-
sket han å fortsette i korpsmiljøet, og 
lederen sa da at stortromma var ledig. 
Dermed fortsatte Cato i korpset fire 
år til.

– Det er viktig at den som blir funk-
sjonshemmet etter en ulykke eller 
sykdom, forsøker å opprettholde sitt 
sosiale liv. Et av mange mål ved Cato-
Senteret er å gi den gode opplevelsen 
av mestring og vise at det fortsatt fin-
nes muligheter og lysglimt der fram-
me.

Vi har et valg
Cato Zahl Pedersen er hellig overbe-
vist om at alle mennesker kan komme 

STÅR SAMMEN: Ine Wigernæs går av, mens Cato Zahl Pedersen tar over styreledervervet i Ridderrennet. Sammen jobber de 
for et nært og godt samarbeid mellom idretten og Ridderrennet.

I FARTA: Ny og gammel styreleder i Ridderrennet legger ut på skitur fra Ines hjem på Beitostølen.
FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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FYR I PEISEN: Cato Zahl Pedersen sørger for at det blir god fyr i den store peisen i resepsjonen på Radisson BLU.

seg ut av onde sirkler og få et godt liv, 
dersom de jobber bevisst med seg sjøl.

– Mye i livet handler om å bestem-
me seg, komme inn i konstruktive 
sirkler, få gode ressurspersoner rund 
seg og jobbe hardt mot mål man setter 
seg. Sette seg sjøl i førersetet, snakke 
oppmuntrende til seg sjøl, trykke ned 
egen gasspedal og lære seg gode tek-
nikker. Det handler om å være voksen. 
Folk sier det er så enkelt for meg, jeg 
er jo «sånn». Men jeg var en latsabb da 
ulykken rammet. Jeg har jobbet bein-
hardt med meg sjøl, og jeg bestemte 
meg: Jeg ville ikke være i offerrollen. 
Men det er klart jeg også har tunge da-
ger. Da er det viktig å erkjenne at sånn 
er det nå, og så kjenne etter hva man 
trenger, hvilke personer er det som 
bryr seg og hvem kan være til hjelp nå. 

Livet er ikke alltid lett, men det er 
ingen løsning å bare sluke ei pille. Det 
er jo så mye godt i livet som ligger og 
venter på oss. Det gjelder å løfte blik-
ket.

Koster å be om hjelp
40 år etter ulykken må Cato Zahl Pe-
dersen fortsatt ha hjelp til å kle på seg. 
Han klarer 70 prosent av jobben sjøl. 
Han innrømmer at det koster å alltid 
være den som er sist ut av gardero-
ben etter en treningsøkt, fordi «ting 
tar tid». Det koster også alltid å måtte 
spørre om hjelp og hele tiden se etter 
mennesker han kan spørre. Men slik 
er det bare.

55-åringen sender en stor takk til 
sin kjære kone Märtha, som har stått 
ved hans side i over 34 år. De traff 
hverandre på Beitostølen i 1979, etter 
at Cato Zahl Pedersen hadde fått sma-
ken på idrett og kom til helsesport-
senteret. Hun var kontrasten til hans 
mor, en skikkelig utfordrer.

Stordahl sin ånd
– Beitostølen har betydd masse for 
meg. De har miljøet og forståelsen av 
hva en funksjonshemmet trenger – 
for å komme videre i livet. Etter at jeg 

traff min kone Märtha og Erling Stor-
dahl, så ble min forankring til Beito-
stølen definitiv, smiler Cato Zahl Pe-
dersen og slår kloa i kaffekoppen som 
nesten har blitt kald.

Bjørnar Hovi kommer bort til to-
spannet ved peisen. Han må bare 
fortelle hvor rørt han ble da heders-
prisen til Ridderrennet ble delt ut, og 
ikke minst av programmet om Erling 
Stordahl etter Idrettsgallaen.

– Vi planlegger å bygge et kulturhus 
i kommunen. Her vil Erling Stordahl 
og det han sto for være helt sentralt. 
Han hadde sterke visjoner og en egen 
evne til å se muligheter og få gjen-

nom ideer. Tenk å bare steppe opp hos 
Kongen og be om støtte til en skirenn 
for blinde.

Cato Zahl Pedersen nikker og lytter. 
Han har gått flere skiturer sammen 
med den store forkjemperen for funk-
sjonshemmedes rettigheter, han som 
våget å sende blinde ut på ski oppe på 
Valdresflya – i et dårlig brøytet belte-
bilspor i 1964. Cato Zahl Pedersen har 
bestemt seg for å føre kampen videre 
– i Stordahl sin ånd.

Stort øyeblikk
Dette ble en forsterket sannhet for 
den nyvalgte styrelederen av Ridder-
rennet, etter det som skjedde under 
Idrettsgallaen.

Han ble spurt om å komme på se-
minar med kona, i forbindelse med at 
Idrettsforbundet skulle ha møte med 
politikerne og diskutere søknad om 
OL og Paralympics til Oslo i 2022. Han 
hadde egentlig planlagt å være med 
familien på hytta.

«Du sitter med  
nøkkelen til suksess  
i egen lomme.»

Cato  har 
stålkontroll 
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FYR I PEISEN: Cato Zahl Pedersen sørger for at det blir god fyr i den store peisen i resepsjonen på Radisson BLU.

MÅ HA HJELP: Ine Wigernæs kjenner sin venn godt og vet han trenger hjelp til påkledning, før de 
to legger ut på skitur sammen.

INNSTILLING: Alle mennesker sitter med nøkkelen til sin suksess i lomma, sier Cato Zahl Pedersen. 

– Jeg har aldri hatt en så uventet fø-
lelse. Vi fulgte jo med da juryen leste 
opp noe om en femtiåring, men jeg 
ble helt satt ut da jeg hørte ordet Rid-
derrennet og forsto at det var oss. Jeg 
klarte å samle meg, og det var en god 
støtte å ha Kongen stående ved min si-
de. Han ga meg den roen og verdighe-
ten jeg trengte for å ta meg sammen og 
si noen velvalgte ord. Det var et stort 
og rørende øyeblikk.

Cato Zahl Pedersen tar det som en 
ære at han ble valgt som ny styreleder 
i Ridderrennet like før nyttår, og han 
har fått fornyet energi og pågangsmot 
til å gjøre en skikkelig jobb.
– Jeg tror på at de funksjonshemme-
des organisasjoner og idretten må 
jobbe nært sammen, jeg tror på inte-
grering, og jeg tror Ridderrennet vil 
nyte godt at den tilnæringa som har 
skjedd. 

Ingen «stakkarer» 
Cato Zahl Pedersen vil «stakkars»- 
syndromet til pers.

Han lever svært godt uten armer. 
Han gikk til Sydpolen i 1994, besteg 
Cho Oyo (8201) i 2005 og var nesten 
på toppen av Mount Everest i 2007. 
Cato Zahl Pedersen har vunnet tret-
ten paralympiske gull og et sølv i pe-
rioden 1980 til 1994.

– Det er ikke de funksjonshemme-
de som er problemskapende. Det er 
«normalen» med  forutinntattheten 
som skaper distansen. Forventninger 
og krav er en menneskerett. Det er 
livets bensin. Et forventningsfullt en-
gasjement vil hjelpe andre til lettere å 
finne  nøkkelen til sin egen suksess. Vi 
må være bevisste på å sette oss sjøl i 
førersetet, så vi ikke ender som passa-
sjerer i eget liv.  Dette var også et viktig 
budskap for Erling Stordahl. Vi er alle 
mennesker som bærer på funksjons-
hemninger av ymse slag, noen mer 
synlige enn andre. Vi må heller foku-

sere på det som binder oss sammen, 
det som gjør oss godt og det som fører 
oss framover i våre liv, sier Cato Zahl 
Pedersen.

ANNE KJØNNIKSEN

Cato Zahl Pedersen
■■ 13 gull og ett sølv i fire ulike Para-

lympics
■■ Har vunnet Olav Statuetten, Peer 

Gynt Statuetten, Egebergs Ærespris, 
Erling Stordahls ærespris,

■■ Gikk til Sydpolen i 1994, besteg 
verdens høgste fjell, Cho Oyo, i 2005, 
kom nesten på toppen av Mount Eve-
rest i 2007.

■■ Nyvalgt styreleder i Ridderrennet. 
I den sammenhengen mottok han og 
Ine Wigernæs Idrettens hederspris til 
Ridderrennet nylig.

«Vi er alle 
funksjonshemmet 
på en eller annen 
måte – ingen er så 
friske at de ikke 
trenger rehabilite-
ring, og ingen er så 
syke at ikke rehabi-
litering nytter.»

ERLING STORDAHL
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Familien Svarød medgir 
at de handlet fort, men 
de angrer ikke av den 
grunn. – Konseptet er 
midt i blinken for oss. 

– Vi er fascinert av måten dette gjøres 
på. Dessuten har Sanderstølen fort-
satt en god klang, sier ekteparet Ina og 
Øystein Svarød. De er i travle jobber 
og «hytta» på fjellet blir derfor viktig 
for å tilføre energi i hverdagen. 

Entusiastiske kjøpere
Vi treffer det entusiastiske ekteparet 
på Sanderstølen en helg tidlig i ja-
nuar. Sammen med sønnen Benjamin 
som er ivrig på ski, er de kledd klare 
for løypene. Det er mulighetene for å 
gå på ski, og kanskje også etter hvert 
for sportsfiske i området, som trigger 
dem mest. Tredje juledag fikk de nøk-
kelen til sin nye «hotellhytte», som 

Øystein presiserer også har svømme-
basseng. De koser seg allerede i det 
flotte terrenget rundt hotellet.

Nytt konsept
Siden høstferien i fjor er Sanderstølen 
Høyfjellshotell solgt «romvis». Det 
før så berømte fjellhotellet har de sis-
te årene stått forlatt etter at den tidli-
gere eieren gikk konkurs. Banken har 
jobbet intenst for å finne en løsning 
slik at den imponerende bygnings-
massen fortsatt kunne gjøre nytte for 
seg. Alt fra asylmottak til helsehotell 
og seksjonering til leiligheter har vært 
diskutert inntil gründerne i Frost-Ut-
vikling, der blant anna tre valdriser 
sitter ved spakene, kom på banen. 

Fortsatt sterk merkevare 
Inspirert av sitt konsept fra andre 
steder lanserte de ideen om å selge ut 
samtlige rom på hotellet enkeltvis, og 
med mulighet for de nye eierne til å 
bruke fellesfasilitetene; spisesalene, 
salongene, svømmebassenget og alt 
det som dette svært innholdsrike ho-
tellet har. Det er egentlig ikke småt-

STORFORNØYD: Familien Svarød stortrives i sin nye ’hotelleilighetª som de planlegger å pusse opp og gi litt mer hyttepreg. De har kjøpt et dobbeltrom og en suite med veranda. FOTO: TRYGVE LIEN

FRILUFTSLIV: Øystein og Ina sammen med sønnen Benjamin er klar for å legge ut 
på skitur, her sammen med Kirsten Bugge Thorkildsen (t.v.), en venninne av familien, 
og hunden Tindra.

Kjøpte «hyttesuite» på Sanderstølen
Nytt «hyttekonsept»: 160 rom på Sanderstølen Høyfjellshotell solgt i løpet av 6 uker
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terier, og standarden er ikke forfallen 
1980-talls, men veldig up-to-date. 
Sanderstølen viste seg å være i svært 
god forfatning. Banken hadde også 
som eier sørget for profesjonelt tilsyn 
og oppfølging i tida mens det har stått 
tomt. Det var bare å vri om nøkkelen, 
ta rommene og fellesarealene i bruk 
fra dag én.

Kjente Valdres
Ina og Øystein Svarød var godt kjent 
med Valdres fra før, og har i flere år 
lånt hytte på Beitostølen. På vinterstid 
har det derfor blitt mange tur-returer 
Valdres. De elsker å gå på ski. Sønnen 
Benjamin (10) er også en entusiastisk 
skiløper som er med i skigruppa i Fos-
sum idrettslag. 

Familien har båt ved Oslofjorden og 
hytte ved sjøen og er for øvrig ivrige 
fiskere i saltvann. Nå vil de også teste 
ut Valdres når det gjelder fiskemulig-
heter. – Herlig, sier de, når de hører 
om de mange gode fiskevatna i nær-
området og elvene.

– Egentlig skulle vi ikke kjøpe lei-
lighet på Sanderstølen, var bare oppe 

for å titte ei helg. Så gikk det galt, sier 
Ina spøkefullt. De kjøpte like godt to 
enheter i samme slengen, som mange 
har gjort. Et gjesterom og en suite som 
til sammen utgjorde 50 kvadratmeter. 
Det betalte de rundt 800.000 kroner 
for. I tillegg må de betale en månedlig 
fellesutgift på 1.750 kroner. Da har de 
tilgang til basseng, trimrom, skistall, 
stuer og salonger. Bygningsmassen er 
enorm på det flotte funkishotellet fra 
1970-tallet.

Skal pusse opp
– Hytte med svømmebasseng er ikke 
akkurat hverdagskost. Vi gleder oss til 
å ta fasilitetene i mer i bruk, sier Øy-
stein. De skal pusse opp sin nye hytte-
leilighet og gi den litt hyttepreg, som 
Ina sier det. Blant anna står en liten 
kjøkkenkrok på ønskelista. Leilighe-
ten kan også «lukkes av», slik at de kan 
«låne ut» et par av rommene når de 
sjøl ikke trenger dem.

Så det er ikke en forhastet avgjørel-
se dette da, drister vi oss til å spørre.

– Så absolutt ikke, kommer det 
spontant, vi tror veldig på dette kon-

septet. Og det vi har lagt inn her, vil vi 
ganske sikkert kunne få tilbake, sier 
Øystein, som nok innrømmer at de 
har lagt ut på en veg som andre ikke 
har gått opp før dem. Men spennende 
blir det, sier de. Og en viktig ting, pre-
siserer de veldig sterkt, – her slipper 
vi å tenke på vedlikeholdet, vi kjenner 
godt til hva det innebærer ettersom vi 
har hytte ved sjøen. 

Lovende
Og alt lover så langt bra. De har opp-
levd de første besøkene som veldig 
hyggelige.

– Her hilser alle på alle, og vi er 
nærmest som en stor familieflokk der 

samtlige bidrar for å få dette til å gå 
rundt, sier et entusiastisk ektepar før 
de tar løypa fatt og vinker farvel. Da-
gen er lagt, etter et par timer blir det 
en stund i bassenget og avslapping før 
det er samling i spisesalen. Mer enn 
70 mennesker er ventet til bords den-
ne kvelden... Over natta ble det nytt liv 
i hotellet.

TORBJØRN MOEN

STORFORNØYD: Familien Svarød stortrives i sin nye ’hotelleilighetª som de planlegger å pusse opp og gi litt mer hyttepreg. De har kjøpt et dobbeltrom og en suite med veranda. FOTO: TRYGVE LIEN

LUKSUS: Hytte med basseng: På Sanderstølen følger basseng med på handelen. 
Her ser vi familien Else og Saadi Al Bamarmi fra Bagn boltre seg i bassenget. 
  FOTO: TRYGVE LIEN

GOD INFRASTRUKTUR: Løyper til døra er et must for de fleste leilighetskjøperne. Her legger Svein Riste og sønnen Markus i veg på en kjapp oppvarming i løy-
pene i nærområdet av Sanderstølen.  FOTO: TRYGVE LIEN

Kjøpte «hyttesuite» på Sanderstølen
Nytt «hyttekonsept»: 160 rom på Sanderstølen Høyfjellshotell solgt i løpet av 6 uker

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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– Neste jul er planen vår 
å samle hele storfamilien 
til julefeiring her på San-
derstølen, forteller Hans 
Gunby og May-Lisbeth 
Gunby-Stigen. 

Ekteparet viser stolt fram sin nye «hyt-
te» på 25 kvadratmeter i hotellets an-
dreetasje. De kjøpte like godt en av vis-
ningsleilighetene, og slipper derfor ar-
beidet med oppussing. De likte veldig 
godt måten den var pusset opp på og 
innredet. – Det er bare å fylle opp kjø-
leskapet og flytte inn i skuffer og skap.

Tilfeldig
De forteller at det var mer eller mindre 
tilfeldig at de havnet borti prosjektet. 
En stund hadde de orientert seg litt 
på nettet for å finne en lettvint løsning 
som kunne passe for dem når de går al-
derdommen i møte. De har hytte i Ren-
dalen også, men den har ikke strøm og 
det er ofte kaldt på vinteren der. Deri-

mot ble de ganske fort betatt av Sander-
stølen. 

Til dekket bord
– Her kom vi bokstavelig talt til dekket 
bord. Sanderstølen hadde vel egentlig 
det meste vi etterspurte, forteller ekte-
paret, og viser rundt i herligheten. Eget 
te-kjøkken, smarte skapløsninger, flis-

Aud Irene Stavedal (52) og Åge Mar-
tinsen (50) er ansatt som vertskap på 
Sanderstølen. 

Det har blitt hektiske dager for det 
nye «hotellvertskapet», Aud Irene Sta-
vedal og Åge Martinsen. De har ikke 
minst fått erfare at jobben er superall-
sidig.

– Her må vi gjøre alt, det som til en-
hver tid dukker opp. Jobben er like fullt 
spennende, utfordrende og morsom. 
Vi er som en stor familie her oppe, for-
teller Aud Irene. Hun og samboeren 
Åge Martinsen har for lengst flyttet 
inn i «direktørboligen» på området. Å 
være vertskap krever at man er nærvæ-
rende. Så langt er det helgene som har 
blitt mest hektiske. 

– Første tida går mye arbeid med til å 
lage systemer og få det meste opp og gå 
her. Jobben som vertskap handler om 
alt fra å lage mat for «gjestene», betjene 
bar og spisesaler, forestå booking for 
dem som skal leie ut, ja, jeg vet ikke hva, 
sier Aud Irene Stavedal. Hun kom fra 
jobb hos Leira Camping, men har ellers 
en mangslungen bakgrunn, blant anna 
som krodriver på Leira. Yrkesmessig 
har hun utdannelse for jobb innen hel-
sevesenet.

Åge Martinsen har jobbet nærmere 
30 år i Valdres Energiverk og har ellers 
drevet mye med eiendomsutvikling, alt 
fra utvikling og salg av rekkehus i Aur-
dal til hyttetomter på Aurdalsåsen. 

25 KVADRATMETER: Hans Gunby og Maj-Lisbeth Gunby-Stigen kjøpte ferdig pakke, visningsboligen som de forelsket seg i første gangen de var på visning.  FOTO: TRYGVE LIEN

VERTSKAPET: Aud Irene Stavedal og Åge Martinsen er ansatt som vertskap på «Nye 
Sanderstølen». De har opplevd en hektisk oppstart, men de synes den allsidige jobben 
som vertskap, er utrolig spennende. – Her må du gjøre alt, sier de. FOTO: TRYGVE LIEN

– Vi søkte det lettvinte

Har ansatt vertskap
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Nils Akervold (61) kjen-
ner Sanderstølen fra 
innsida. 

Nils Akervold ble kontaktet av banken/
DNB NOR i mai i 2010. Banken hadde 
plutselig fått hele det sagnomsuste 
hotellet i fanget etter konkursen til 
en gammel «konkursbaron». Nils ble 
engasjert som vaktmester for den om-
fattende bygningsmassen. Hans opp-
gave har vært å sikre at anlegget med 
alle dens rom og fasiliteter ikke led nød 
inntil hotellet en dag forhåpentligvis 
igjen kunne åpne dørene for publikum. 

Det skulle vise seg å gå nærmere fire år. 
– Nils er på et vis garantien vår for 

at vi ikke har kjøpt katta i sekken, sier 
gründerne Jan Olav Reien Frestad og 
Svein Riste.

– All lykke, hotellkomplekset har 
vært godt ivaretatt den tida det har 
stått tomt, det har vært et bevisst valg 
fra banken hele tida. Det er dessuten 
gjort veldig mye her. Anlegget er i me-
get god forfatning, bekrefter Nils Aker-
vold. Nå vil Sanderstølen bli hans faste 
arbeidssted, slik som blant anna Mer-
ket Røde Kors-senter har vært i veldig 
mange år. 

Nils er også fast løypekjører for Tis-
leidalen Løypelag. I garasjen på ho-

tellet står en løypemaskin klar for å 
legge spor rett fra hotelldøra og knytte 
«hotelløypa» her sammen med nettet 
av skiløyper i hele området, som også 
fører over mot Halling-sida. For den 
uinnvidde kan vi opplyse at Tisleidalen 
på det meste kan skilte med 150 kilo-
meter med preppa løyper, også strek-
ninger for skøyting.

– Gjennom vårt selskap her, «San-
derstølen 60 grader nord», sponser vi 
løypekjøringa med Nils bak rattet. Vi 
vet at et godt løypenett til hotelldøra 
er veldig avgjørende for mange, sier 
Reien Frestad og Riste. De oppfordrer 
leilighetseierne også om å støtte løype-
laget ved å innbetale årlige bidrag. 

MANGE FASILITETER: Familien Gunby-Stigen søkte det lettvinte og syns det er flott å kunne gå til dekket bord når de ønsker det. Leiligheten har også egen kjøkkenkrok. FOTO: TRYGVE LIEN

NILS ER BASEN: Nils Akervold er vakt-
mester og løypekjører. Hotellet har egen 
løypemaskin og de samarbeider med 
Tisleidalen løypelag der Nils også er løy-
pekjører.  FOTO: TRYGVE LIEN

Nils Akervold blir hotellbasen

lagt bad, parkett på golvet og moderne 
veggdekorasjoner. Dobbeltsenga kan 
slås opp på veggen, om nødvendig, og 
det blir mer golvplass. Det kan trenges. 
Med fem barn og ti barnebarn blir det 
nok en del besøk. Da tenker de å leie 
«ledige» rom av andre eiere eller byt-
telåne, slik at det blir mulig å innlosjere 
hele slekta. 

Storfornøyd
De forteller at de har flyttet fra hus til 
leilighet og bor i hyggelige omgivelser 
på Nordstrand i Oslo. Men de trives på 
fjellet og vil bruke Sanderstølen for å 
kose seg, gå på ski om vinteren og sykle 

på sommeren. Svømmebassenget og 
trimrommet er jo heller ingen ulempe, 
sier de lurt.

– Vi skal snart pensjonere oss og er 
opptatt av å legge til rette for å ha det 
komfortabelt på våre voksne dager. 

– Helt ypperlig for oss dette, det 
kjennes som vi har sommerfugler i ma-
gen, sier de samstemt og forteller at de 
er mer enn begeistret etter å ha gjort 
seg kjent med stedet og fasilitetene.

TORBJØRN MOEN

«Det kjennes som vi har  
sommerfugler i magen.»
HANS GUNBY OG MAY-LISBETH GUNBY-STIGEN

FORTSETTER PÅ SIDE 13
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– Dette har vært en 
utrolig reise, vi har 
ikke problemer med å 
innrømme det. Vi har 
opplevd masse opp-
merksomhet omkring 
konseptet vårt.

Gründerne bak det nye konseptet på 
Sanderstølen forteller at de er kontak-
tet fra flere hold om å gjøre noe tilsva-
rende andre steder. 

– Men i øyeblikket er alt vårt fo-
kus på Sanderstølen, her er det nok 
av prosjekter å ta fatt i, sier Svein 
Riste (43) og Jan Olav Reien Frestad 
(46arød). Begge er såkalte partnere og 
grunnleggere av Frost Utvikling. Beg-
ge har relasjon til Valdres på samme 
måte som den tredje partneren, Jan 
Steinar Thanke. Totalt er de fem part-
nere i selskapet. 

Boliger for 50+
Svein Riste er daglig leder i Frost Ut-
vikling, der Jan Olav Reien Frestad 
er partner og gründer, som han sjøl 
gjerne titulerer seg. Thanke er den 
bygningsansvarlige innenfor selska-
pet. Frost Utvikling har så langt satset 
på to boligkonsepter: Doyén som har 
spesialisert seg på boliger for 50+-ge-
nerasjonen. Selskapet ble etablert i 
2006, og ombygging av den tidligere 
husmorskolen på Eidsvold er det 
viktigste og mest spesielle referanse-

prosjektet. Det kan uten tvil betegnes 
som både banebrytende og suksess-
fullt. Ideen er nok litt amerikanskin-
spirert og går ut på at du eier din egen 
bolig der du har tilgang til mange fel-
les fasiliteter.

Tilrettelagte boliger
I 2009 lanserte Frost Utvikling My-
Cube-konseptet. Det er tilrettelagte 
boliger spesielt beregna på første-
gangsetablerte. På prosjekter med 
flere enn 18 leiligheter legges det også 
inn fellesfasiliteter. Mycube-boliger 
bygges på Fagernes nå og de ble solgt 
i en fei, men dette er snakk om bare 12 
enheter og har derfor ikke noe felles-
hus.

I 2009 ble Svein Riste, som har for-
tid fra Forsvaret og 10 år i Sport1-kje-
den, ansatt som daglig leder. 

– Vi ville satse stort på å bygge lei-
ligheter med merkevare. Grunnideen 
er å tilby sjøleierboliger med tilgang 
til fellesareal. Mye av drivkraften bak 
Doyén er å forebygge ensomhet. En-
somhet er en del av eldrebølgen som 
kommer for fullt. Egentlig tar vi dette 
helt ut, ikke bare tilrettelegger vi for 
fellesfasiliteter, vi tar også ansvar for 
å organisere det. Vi er først ute med 
dette i Norge og har mange prosjek-

ter på gang, i øyeblikket både i Asker 
og Rælingen, forteller Riste og Reien 
Frestad.

De hadde likevel ikke for en del 
måneder siden sett for seg det som nå 
skjer. 

Sanderstølen passet
– Vi skal villig innrømme at vi gikk 
noen runder med oss sjøl da vi før-
ste gangen ble kontakta av banken 
om Sanderstølen. Men egentlig, ved 
nærmere ettertanke, lå jo alt til rette 
for at Sanderstølen kunne passe inn 
i konseptet vårt. Ideen om å selge ut 
Sanderstølen rom for rom ble der-
med født, og vi satte oss det hårete 
mål å selge hovedtyngden i løpet av 
høstferien. Det tok virkelig av, 150 ble 
enheter solgt på seks uker til vi nå er 
tilnærmet utsolgt.

– Opplagt god timing og et godt ob-
jekt, Sanderstølen var i bedre forfat-
ning enn noen av oss hadde forestilt 
oss. Vi fikk en fantastisk start i høst-
ferien. Suksessen forteller oss også at 
Sanderstølen fortsatt er en sterk mer-
kevare.

– For tre av partnerne i Frost Utvik-
ling, som har tilhørighet til Valdres, 
er jo dette ekstra morsomt. Dette blir 
også å gi noe tilbake til området vi er 
så glade i, sier de. 

En erfaring gjorde de fort, det er at 
dette ikke er et prosjekt spesielt myn-
tet på barnefamilier. Det er 50+ som er 
den tunge kjøpergruppa, viser det seg. 
De får ikke fullrost hotellet de overtok 
«med hud og hår», og som de nå selger 
ut stykkevis og delt.

– Sanderstølen har en unik posisjon 

til å lykkes med dette. Vi innså tidlig 
at det nødvendigvis ville koste mye 
å drifte en så omfattende bygnings-
masse med så store fellesfasiliteter. 
Det har vi fått på plass ved modellen 
vi har lagt til grunn, der den enkelte 
eier «hotellrommet» sitt og betaler en 
månedlig fellesutgift for tilgang til al-
le hotellfasilitetene, full hotellklasse 
egentlig, inkludert svømmebasseng. 

Vil utvikle området
En del av handelen innebærer i til-
legg til hele den 12.000 kvadratmeter 
store bygningsmassen, 25 leiligheter 
i tilknytning til hotellet, fem eneboli-
ger på området og ikke minst 698 mål 
med utmark! Her er det allerede regu-
lert 50 hyttetomter.

– Vi ser jo at det er nødvendig med 
utbygging av omfattende infrastruk-
tur før hyttene kan reises, men tanken 
er at vi skal kunne utvikle hele områ-
det med sikte på fritidsboligmarke-
det. I løpet av året håper vi å lansere 
vårt neste konsept, hytter i en gunstig 
prisklasse, eksempelvis fra 1,5 mil-
lioner kroner. Det vil være mulig når 
man på kjøpet kan tilby fasilitetene 
som Sanderstølen byr på, sier to en-
tusiastiske valdriser, som har stått på 
dag og natt de siste ukene for å lansere 
sitt livs prosjekt her på Sanderstølen.

– Jo, det har så langt vært en utrolig 
reise. Det har gått fort og det er med 
en viss skrekkblandet fryd at vi har 
gått i gang. Men vi tror fullt og helt på 
dette; dette er fritidsboliger for ei ny 
tid, sier de samstemt.

TORBJØRN MOEN

NYTT LIV I GAMLE OG ÆRVERDIGE SANDERSTØLEN: De har opplevd hektiske uker siden salget startet i høstferien til prosjektet nå er realisert, Jan Olav Reien Frestad 
(t.v.) og Svein Riste. Det har blitt en reise de aldri på noe tidspunkt hadde forestilt seg. FOTO: TRYGVE LIEN

– Fritidsboliger for ei ny tid

«Opplagt god timing 
og et godt objekt.»
SVEIN RISTE
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Når Hemsingfestivalen 
går av stabelen i Aurdal 
21.–22. februar, er det med 
inviterte gjester av høg 
kvalitet. 

TrondheimSolistene kjem til Aurdal 
for å spele. Men det er ikkje dei einas-
te. Sjølvsagt skal ein ikkje gløyme sys-
trene sjølv, som får med seg pianisten 
Dimitris Kostopoulos og skodespela-
ren Liv Bernhoft Osa på laurdagskvel-
den. Då vil publikum få ei reise i Ole 
Bulls liv i konsertform. Dokumenta-
ren med systrene vart send på NKR i 
2011.

Festivaltradisjon
Hemsingfestivalen vart arrangert for 
fyrste gong i fjor, og det ga meirsmak. 
Men 2013 var ikkje berre enkelt for 
familien Hemsing. At pappa Endre 
Hemsing måtte gje tapt for kreftsjuk-
dommen, var eit hardt slag for dei alle.

– Det har vore eit tøft halvår og det 
er eit stort sakn. Men pappa ville at vi 
skulle gjennomføre festivalen, fortel 
Ragnhild.

Aukar smått i senn
Festivalen har kome for å bli, og Ragn-
hild ynskjer at den skal vekse i det 
små.

– Vi aukar til fem konsertar i år, og 
vi er stolte av å kunne presentere mu-
sikk frå det klassiske til den lokale fol-
kemusikken. I år skal vi òg ha ein ei-
gen barnekonsert. Det skjer på dagtid 
laurdag i lokalet til Frikarakademiet, 
og dit kjem både Valdresstrykerne og 
Aspirantorkesteret, seier Ragnhild.

Dans til kvelds
Etter «Ole Bulls tone» laurdag, blir det 
avslutningsfest med dans og musikk-
quiz. Der skal òg broren Andris spele, i 
tillegg til fleire spelemenn frå Valdres. 

Elles er ektemann og frikar Hallgrim 
Hansegård med og hjelper til i kulis-
sene, saman med resten av familien.

Opning med trøkk
Om det tek skikkeleg av laurdag, er 
opninga allereie fredag i Aurdal kirke, 
då altså TrondheimSolistene spelar 
saman med Ragnhild og Eldbjørg. Det 
blir klassiske perler med kammeror-
kester, i tillegg til det nyskrivne verket 
«Sprang». Det vart urframført under 
Festspillene i Bergen i fjor, skrive av 
den kjende komponisten Lasse Tho-
resen. Då var det lang kø for å kome 
inn, så denne gong held musikarane to 
konsertar på same kveld. 

På farten
– Vi har alltid hatt eit ynske om å lage 
vår eigen festival i heimbygda vår, for 
å gje noko attende til Valdres og til alle 
dei som støttar oss. Det å spela på hei-
mebane er spesielt for oss, ikkje minst 
når ein er så mykje på farten som det 
vi er no. Både Eldbjørg og eg held kon-
sertar nesten kvar veke og reiser my-
kje rundt om i Europa, fortel Ragnhild 
på telefon frå Finland.

Økonomisk støtte
Ho er glad for den økonomiske støtta 
dei har fått til årets festival.

– Vi har fått støtte frå Valdres na-
tur- og kulturpark, Norsk kulturråd, 
Oppland fylkeskommune. Våre sam-
arbeidspartnarar er DNB på Fagernes 
og Hedda Hytter. Det hjelper oss vel-
dig i arrangementet, seier Ragnhild og 
legg til at det òg blir tid til litt anna.

– Det er kjekt å invitere musikar-
vener til Valdres. Her kan vi vise dei 
vinteren, det flotte landskapet og ta 
dei med ut på skitur. Det ser vi fram til. 
Samstundes ynskjer vi alle velkomen 
til festival i februar, avsluttar Ragn-
hild.

DUO MED FESTIVAL: Eldbjørg og Ragnhild Hemsing frå Aurdal arrangerer 
musikkfestival i heimbygda. Då vil dei by på musikk av Ole Bull. Her er dei i 
stova hans i Valestrand. Arkivfoto.

STORESYSTER: I fjor spelte Ragnhild Hemsing både fiolin og bratsj.  ARKIVFOTO: EGIL HEGGEN

for andre gong

I år blir det fleire konsertar med  
Ragnhild (25) og Eldbjørg (23)

«Vi har alltid hatt eit ynske om å lage vår eigen festival 
i heimbygda vår, for å gje noko attende til Valdres.»
RAGNHILD OG ELDBJØRG
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BYGGER DRØMMER

WWW.RINDALSHYTTER.NO

TRADISJON OG NYSKAPING I 50 ÅR 
Ekte vare. 50 år med kontinuerlig drift betyr 
trygghet og forutsigbarhet.Vi bygger tøm-
mer-hytter av det beste norske tømmer med 
egne håndverkere. Hytter som skal vare mange  
generasjoner.

Nyskapende. Vi har satt oss som mål å være 
i tet når det gjelder design og nyskaping.  
I jubileumsåret 2014 vil vi lansere flere over- 
raskelser og nyheter. Først ut er LYSTHUS-  
modellene i STAVLAFT.

Engasjert. Vi brenner for det vi driver med.  
Vi er fleksible og tilpasser alle våre hytter til  
individuelle behov og ønsker. Ta gjerne kontakt.

LYSTHUS I STAVLAFT
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De holder på det gamle og er åpne 
for det nye, brødrene Øyvind og Tor 
Erik Grønolen på Grønolen Fjellgard 
i Beito.

Du føler deg heime med en gang 
du kommer inn døra på den koselige 
fjellgarden. De gjestfrie og trivelige 
brødrene skaper den gode atmosfæ-
ren. De er bare slik. De møter gjeste-
ne på en slik måte at det bare er godt 
å være der.

Historia sitter i veggene
Garden har vært i familiens eie fra 
1784, og det var i påska 1955 at brø-
drenes foreldre så smått begynte å ta 
imot gjester. De var slik som sønnene, 
og visste ikke det beste de skulle gjøre 
for dem som bodde der. 

De første gjestene ble henta av 
bestefar med hest og slede oppe ved 
hovedvegen – i dag har brødrene 
kontakt med gjestene på Instagram 
og Facebook.

Deler oppgavene
Den ene utbygginga har tatt den an-
dre. Nå har de 22 gjesterom i fjellstua 
og 12 leiligheter. De kan greie å ha 
130 på middag. En flott velværeavde-
ling med badstue, dampbad og mot-
strømsbasseng for slitne gjester som 
har vært med Tor Erik på fjelltur, er 
siste tilskudd i utbygginga.

Fjellmannen Tor Erik har de siste 
15 åra arrangert faste turer i Jotun-
heimen. De er populære for gjestene.

– Du verden så mange fine turer det 
er blitt. Folk er så positive og blide når 
de er med på turene. Det er flest med 
på turer på sommeren og tidlig høst – 
og de mest populære går til Knutshø, 
Mugnetind og Jostigen opp Besseg-
gen, sier Tor Erik.

– Jeg er med på de kortere turene 
før jeg må heim for å lage middag, ler 

Øyvind. Fjellgarden er kjent for den 
gode maten som Øyvind står for.

Lokalt og internasjonalt
Fjellstua i Beitobygda er et skikke-
lig matsted. Grønolen Fjellgard har i 
alle år vært kjent for den gode røm-
megrauten.

– Det er bestemors oppskrift. Jeg 
husker at det alltid  var hun som kokte 
grauten. Mor kvidde seg for å overta 
etter bestemor og jeg kvidde meg for 
å overta etter mor. Vi får fremdeles 
ros for den, så jeg tror den er like god. 
Jeg bruker alltid en rød plastkopp for 
å finne riktig mjølmengde. Den er 
gjemt på en spesiell plass …, sier Øy-
vind.

Ellers serveres det reinsdyr fra 
Flye, fjellgris fra Lo, killing fra Lykkja 
og kalv fra Sørre Beito. – Det lokale 
er basisen vår, men vi er åpne for nye 
ting.

Øyvind har vært mange turer i 
Frankrike for å hente matinspirasjon. 
De siste åra er det blitt mange opp-
hold i Sør-Afrika hvor det er en helt 
spesiell kultur for lokalmat.

– Jeg har til nå 72 døgn i en liten  
koselig by som heter Franschoek som 
er landets mathovedstad. Der får jeg 
lære nytt om både tilberedning og 
presentasjon av maten – inspirerende 
og morsomt.

Solid og trygt
Fjellgarden har trofaste gjester. Før 
hadde noen av rommene navn etter 
familiene som pleide å bo der. Mange 
er tredje generasjons gjester.

– Vi må hele tida være våkne, åpne 
for forandring og dyrke det vi er gode 
på for å få folk til å velge oss. Nå har 
de fleste hytter og det er billig å feri-
ere i fjerne land. Mange hyttefolk har 
selskaper her. Vi jobber nå mer for å 

få møter og konferanser hit. Mange 
er lei de store konferansehotellene. 
«Håndplukket» er navnet på ei ny 
satsing på særegne kurs- og konfe-
ransesteder hvor vi er med, forteller 
brødrene Grønolen.

– Vi samarbeider også med Gomo-
bu og Nythun – de to andre stabile og 
familiedrevne fjellstuene i Valdres. 
Vi tilbyr for eksempel helt spesielle 
opplegg for bryllup og andre selskap 
og sammenkomster. 

Nå har de også laget et hyttetomt-
område ikke langt fra fjellgarden. De 
første tomtene er solgt.

Flott beliggenhet
Fjellgarden ligger fint til med utsikt 
mot Slettefjell og Øyangen. Det er 
et fint utgangspunkt for fine turer i 
nærområdet og kort veg til de store 
tindene i Jotunheimen.

– Folk vil i dag ha komfort, og det 
kan vi gi dem. Vi er et alternativ til 
turene fra hytte til hytte i fjellet. Her 
kan de bo på samme sted, få god mat, 
bli kjørt med minibussen til fjells, få 
guida tur, transport tilbake, en tur i 
velværeavdelinga og en bedre mid-
dag. Klokka 22 er turgåerne så mette 
og slitne at da pleier det å være blåst 
for folk her. Tidlig neste morgen stil-
ler de til frokost, klar til neste tur, sier 
Tor Erik.

Det er snøsikkert innerst i Beito-
bygda. Den som vil gå på bortoverski, 
kan gå i fine løyper rett fra fjellgar-
den og den som vil kjøre nedover, har 
bare noe hundre meter til alpinanleg-
get i Raudalen. Fra vinterferien går 
Øyvind og Tor Erik inn i en av årets 
travleste perioder. Det de gjestfrie 
brødrene driver med, er ikke bare 
en jobb, men en livsstil. De kan være 
stolte av det de får til. 

MATSTED: Grønolen Fjellgard er kjent 
for den gode maten. Øyvind baker brød 
og kaker sjøl. Her skal det bli 24 brød.

UT PÅ TUR: Naturelskeren Tor Erik  
tar med gjester på flotte turer i Jotun-
heimen sommer som vinter.

Fjellbrødrene 
i Beito

«Vi må hele tida være våkne, 
åpne for forandring og dyrke 
det vi er gode på for å få folk 
til å velge oss.»
ØYVIND OG TOR ERIK GRØNOLEN

Grønolen Fjellgard
■■ Ligger i Beito med Øyvind og Tor Erik 

Grønolen som vertskap. Tre ansatte i tillegg.
■■ Garden har vært i familiens eie fra 1784. 
■■ Brødrene tar vare på det gamle og er 

åpne for det nye.
■■ Kjent matsted. Arrangerer populære 

fjellturer.

Veldrevne Grønolen 
Fjellgard er kjent for 
den gode stemningen, 
maten og turtilbudene.

 OLA ONSTAD
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GJESTFRIE BRØDRE: Øyvind og Tor Erik Grønolen tar imot i resepsjonen på Grønolen Fjellgard.

SOLOPPGANG: Slik utsikt og trolsk stemning er det ikke alle som kan by på til 
frokost.

HISTORISK SUS: Grønolen Fjellgard har vært i familiens eie fra 1794 og ligger 
koselig til i solsida innerst i Beitobygda.

Gjestfrihet og tilstedeværelse 
er oppskriften
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FREDAG LANGÅPENT TIL KL 1900

Gatebutikkene –  på gateplan i hjertet av Fagernes

i Skrautvålsvegen
Hiet er en spennende butikk i et  
gammelt trehus i sentrum av Fagernes. 
Hos oss kan du finne det lille ekstra til 
huset, deg selv, eller noen du er glad i.

Velkommen til en hyggelig handel!V

Gavebutikken
Vi har flyttet fra Gjensidigegården til eget hus, FRANITA-HUSET

Vi har også en liten  
avdeling STOR MOTE
  Besøk vår koselige stue,      
  hvor du kan få en kopp 
  kaffe og slappe av.

Fremdeles gode SALGSKUPP

Skrautvålsvn. 11 
FAGERNES
Tlf. 61 36 09 70

y je geg eg ,g

MYE NYTT PÅ PLASS

FRANITA
Fredager LANGÅPENT til kl. 19

MYE LEKKERT I 
STRIKK FRA iiS

    

KUPPPPP

Skrautvålsvn 111

Anita’s Drøm
Rammeverksted  

& Handleri
FRANITA-HUSET 

i underetg.
Tlf. 908 71116

Ramme inn  
bilde eller maleri?

Mye fint i vesker,
armbånd og deksler

FØLG MED PÅ KONKURRANSEN VÅR PÅ FACEBOOK!

SALG på masse 
VINTERVARER

SKO til hele familien!
VÅRNYHETER HVER DAG

����������������������������������
���	���
SKOSENTERET

FAGERNES
Fredag langåpent til 19.00

50%
RABATT

FAGERNES

BUKSER  
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Gatebutikkene
–  på gateplan  

i hjertet av Fagernes

– DIN LOKALE EL. INSTALLATØR

  Svakstrøm- og sterkstrømsanlegg
  Lys- og varmestyring (trådløst)

 Alarm- og sikkerhetsanlegg
 Dataanlegg  Teleanlegg
 Varmepumper

  Hvitevarer alle modeller
  Småelektrisk tilbehør
 Støvsugerposer
 Alle typer lyskilder 
 Batterier
  Parabolanlegg

ELEKTRO-BUTIKKEN AS

– VELKOMMEN TIL NY SPESIALBUTIKK

Valdresvegen 1
2900 Fagernes
Tlf/fax 61 36 66 80/81

33 ÅR

FAGERNES SPORTSFORRETNINGTLF. 61 36 29 40

FREDAGER ÅPENT TIL KL 1900

NYT VINTEREN!

PAKKEPRIS 

Alle  
toppmodeller 
RACINGSKI

-25%

TA EN TUR INNOM
SPAREKROKEN – DET LØNNER SEG!

TUBBS TRUGER

RANDONEE TOPPTUR – PAKKELØSNING

BARNE- 
SKIPAKKE

ALT I FJELLUTSTYR

VOKSEN-
SKIPAKKE

   fra  

1299,-

BREDE m/fellelås:

SUPRE SKIPAKKER

CECILIE SKOG

PAKKEPRIS

4799,-
PAKKEPRIS

4599,-

ÅSNES/INGSTAD

 SKREDPAKKE
     Skredsøker 

                 Sonde 
                 Spade3499,-

2999

9999,-

1299,- 1499,-fra fra

Stort utvalg i

Real Turmat 
NORSK!

HUSK

–  for deg som er glad i å gå på ski

SKREDSØKERE
TRACKER

fra

– metoden landslaget bruker

TOPP SKIVERKSTED
 Smøring

VI UTFØRER:
 Hudpleie
 Aromaterapi
 Klassisk massasje
 Hotstones massasje
  Skrubb og inn- 
pakninger til kropp
 Voksing
 Lymfedrenasje
 Manikyr
 Shellac
 Fotpleie
 Alt innen hår

  NYHET!
  Vippeextension
  Permanent vippebøy

TIMEBESTILLING  
eller 

post@blissvaldres.no

Renathe Hauge Volden Frisør Hud og Kroppsterapeut 
Randi Steindebakken Frisør 
Ida Christine Rødningen Frisør

20% 15%

NYHET!

rabatt på  
farging/ 
striper

rabatt på  
farging/ 
striper

onsdager kl. 900-1500 hudpleie og fruktsyrebeh.

(alle skoleelever t.o.m 3. vdg)
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FAGERNES
Åpent 9–17
Fredag 9–19
Lørdag 9–15

Fargerike Fagernes er spesialforretning innen: 

Maling 
Gulv 
Tapet

 

Hjemmebesøk og formidling av håndverkertjenester

GARDINER OG INTERIØR

EGEN SYSTUE

ALT TIL HYTTA

HYTTE I VALDRES?
Bygge nytt eller pusse opp

UNDER SAMME TAK I               AV FAGERNES

FAGERNES
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Gatebutikkene –   på gateplan i hjertet av Fagernes

COMFORT FAGERNES

Fagernes Rør AS.
Bygdinvegen 2
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 78 00
fagernes@comfort.as

 Tøy-vaskemiddel   Skyllemiddel
 Husvask  Såpe
 Duftlys m. mer

VINTERFERIE
OG UTESPA

Vi har produktene du trenger!

Mye fint i

i høy kvalitet
– og mye  

mer

BADEROMS- 
UTSTYR

HÅNDKLÆR

Prøv natur- 
produkter fra

NYDELIG DUFT!

MORSDAGSTILBUD
�����������������
������������
��������������������
���
����
���	���������������
��������

BLOMSTER TIL ALLE ANLEDNINGER

Jernbanevegen 4, Fagernes tlf. 61 36 68 10  

Medlem av 
INTERFLORA

������������������

Si  
det med 
blomster

ROSER 15 pk.
ass.  
farger

POTTEROSER
ass.  
farger 

150,-
  50,-

GULLSMED

H. Gullhagen AS
VALDRES

ULLBUTIKKEN
FOR HELE FAMILIEN

FRISØR & HUDPLEIE

BUTIKKSENTER

TRIVSEL OG HANDLEGLEDE – MIDT I BYEN

ÅPN.TID: 10-17 (15)

Velkommen innom  
til en god handel!

FOR HELE FAMILIEN
FAGERNES  TLF. 61 36 06 51

Kvalitet til superpris

NETTBUTIKK
www.ulliver.noG

JE
N
S
ID
IG
E
G
Å
R
D
E
N

TRØYE 
LONGS
80% ull  
20% silke

ULLBUTIKKEN

GENSER/JAKKE
80% ull  20% silke

GENSER og  
BUKSE  
100% ull

Fagernes
Tlf. 61 36 09 25

Godt utvalg i 
HYTTEGARDINER
Metervare på lager

1/2 PRISTHERMODYNER
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BRAPLATE
Festivalgründer og musikkelskar 
Terje Steinsrud er ein ivrig plate-
samlar og musikkelskar.  

Han jobbar i Beitostølen Resort, er medlem av 
Norsk Dylanologisk Selskab og er grunnleggjar av 
både Dylanfestivalen og Beatles-festivalen på Bei-
tostølen. 

Utfordringa er difor stor når vi ber han plukke ut 
ei bra plate.

– Frykteleg vanskeleg. Eg høyrer mykje på mu-
sikk og har så mange favorittar. Høyrer på nesten alt 
frå klassisk til country og rock. Men det må nesten 

bli ei Dylan-plate sjølv om både Lou Reed si Trans-
former-plate og Neil Young si Harvest-plate skårar 
høgt på lista mi. 

– Highway 61 Revisited frå 1965 må uansett bli 
fyrstevalet. Så å seie alle låtane er klassikarar. Her 
finn ein Like a Rolling Stone som er kåra av maga-
sinet med same namn, til «The greatest song of all 
time». 

Når han ikkje høyrer på plater, reiser Steinsrud 
land og strand på konsertar. Til sumaren ser han 
fram til ein spesiell konsert i Bergen i tillegg til ein 
annan lokal festival på Beitostølen. 

– Skal forresten sjå Neil Young i Bergen i august, 
men før det gleder eg meg til Trollrock og spesielt 
DeLillos som eg alltid har likt, seier Steinsrud.

Kart på papir er fram-
leis på moten, og ikkje 
minst turkart finst det 
eit stort utval av, også 
for områda i Valdres. 
I tillegg er det kart til-
gjengeleg på nett, også 
for GPS og mobil.

Tidlegare var det Statens Kartverk 
som ga ut kart, seinare overtok Ugland 
IT som i 2011 skifta namn til Nordeca. 
Kart som ser ulike ut på framsida, og 
med ulike utgjevarnamn, kan difor 
vera nesten identiske, utgjevingsåret 
avgjer.

Mange salsstader
Både bokhandlane og turistinforma-
sjonane på Fagernes og Beitostølen 
har eit godt utval av aktuelle kart. Ein 
del kart får du også kjøpt i sportsfor-
retningar, daglegvareforretningar og 
andre stader, spesielt i turistområda.

Og sjølvsagt er det mykje å få kjøpt  
på nett, både reine kart og ulike appli-
kasjonar med nyttig informasjon som 
du kan laste ned.

Turkart har mykje informasjon
Den nasjonale turkartserien, med i alt 

200 kart, er delt i tre målestokknivå. 
Flest er det av dei velkjende turkarta i 
målestokk 1:50.000. 

Det er også laga 30 detaljkart i måle-
stokk 1:25.000. Desse dekkjer popu-
lære område med mange turruter, til 
dømes ved Besseggen og Galdhøpig-
gen. 

Det finst rundt 30 turkart i måle-
stokk 1:100.000. Desse gjev god over-
sikt for planlegging og turar i større 
høgfjellsområde. Døme på slike kart 
er «Jotunheimen», «Rondane» og 
«Hardangervidda».

På samtlege turkart er det teikna 
inn sommarruter (raude) og skiløyper 
(blå), dessutan symbol for parkering, 
turisthytter og anna nyttig.

På baksida er det mykje skriftleg 
informasjon, mellom anna om nasjo-
nalparkar og andre verneområde. Det 

står også om fjellvett og om bruk av 
GPS, kart og kompass. 

Turkart i og rundt Valdres
«Huldreheimen. Spåtind» dekkjer 
mykje av fjellområda nord og aust i 
Valdres, også Synnfjellet med Spå-
tind. Store delar av Langsua nasjonal-
park og tilgrensande verneområde er 
med på kartet, men grensene er ikkje 
teikna inn på 2012-utgåva.

«Gol – Fagernes» dekkjer heile 
Tisleidalen og det eigentlege Golsfjel-
let (rundt Storefjell Hotell). I tillegg 
kjem Stølsvidda og heile Vaset-områ-
det opp til Syndin og Helin i nordvest.

«Vang i Valdres» har kart også på 
det meste av baksida, og dekkjer difor 

Turkart for alle plattformer
Lett tilgjengeleg informasjon og mange turforslag

MANGE KART: Julia Helgesen ved Valdres Turistkontor viser fram litt av utvalet av kart og bøker.
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LESESJEKKEN
Hanne Maren Blåfjelldal er stats-
sekretær i Landbruks- og mat-
departementet i tillegg til å vera 
ein ivrig lesehest og bokelskar.

Ho kjem frå Bagn, men er busett på Beitostølen. 
Sjølv om det går mykje tid til politiske møte og saks-
handsaming, er det tid til å lesa bøker på fritida. Når 
vi ber ho plukke ut ei bok, fell valet på nynorskfor-
fattaren Carl Frode Tiller.

– Boka «Innsirkling» av Carl Frode Tiller er ei 
velskriven og spanande bok. Utgangspunktet for 

boka er at hovudpersonen sjølv er passiv og har mis-
ta minnet. Vi blir kjend med han gjennom histori-
ene og brev frå personar som er kjende med han frå 
før. Her byrjar leitinga der hovudpersonen David, 
prøver å finne ut kven han er og kva han driv med. 

– Boka er prega av enormt gode skildringar av re-
lasjonane mellom menneske og kor problematisk 
desse kan vera.

– Historia er artig og alvorleg på same tid. Eg las 
boka i påska på Tenerife og låg og skratta høgt ved 
bassengkanten.
Det er heller ikkje noko ulempe at boka er på ny-
norsk!

eit stort område. Frå Helin i sør til litt 
forbi for Eidsbugarden og Bygdin i 
nord, og frå Beitostølen i aust til Ma-
ristova og Vetti i vest. 

Spesielt for dette kartet er at det er 
teikna inn ruteforslag med same kode 
som omtalen i turhandboka for Vang.

«Sør-Valdres» er kartet for dei som 
vil på tur i Sør-Aurdal kommune. Det 
dekkjer omtrent heile fjellområdet 
vest for Begnadalen, frå Sørbølfjellet 
og heile Vassfaret i sør til Stavadalen 
i nord. Det vil seie Hedalsfjella og 
områda rundt Sørbekksetra, Reset og 
Hellebekk samt sørre og nørre Fjell-
stølen. Kartet har også med områda 
sør og nord for Leirskogen.

«Beitostølen» er eit turkart som 
dekkjer det meste av Øystre Slidre 
samt heile Valdresflye med fjella 
både aust og vest for vegen. I nord er 
Gjende og Besseggen med på kartet, 
som i sør går til Heggenes og Ryfoss. 
I aust er både Skaget og Yddin med, i 
vest går det nesten til Torfinnsbu og 
Svartdalen. 

Elles i kartserien finn vi «Jotunhei-
men Aust» og «Jotunheimen Vest» 
som sikkert mange kjenner godt.

Vestre og Øystre Slidre
Lokalt er det for Vestre Slidre laga eit 
turkart i regi av fjellstyret. Eit mindre 
kart på baksida har innteikna skiløy-
per og sykkelruter. Begge karta er i 
målestokk 1:50.000. I tillegg finn du 
her mykje praktisk informasjon. 

I Øystre Slidre har fjellstyret laga 
«Turistkart over Øystre Slidre kom-
mune og omland». Dette er i måle-
stokk 1:80.000, og får difor også med 
både Gjende og Besseggen og ein del 
anna litt utanfor kommunegrensene. 
Også her er det mykje praktisk infor-
masjon på baksida, blant anna om jakt 
og fiske, natur og kultur.

Lokale løypekart
Valdres har mange løypelag, dei fleste 
har laga eigne løypekart. Turistinfor-
masjonen på Fagernes har mange av 
desse karta, blant anna «Løypekart 
Aurdal – Kruk», «Løypekart Tyin og 
Filefjell» og «Skikart Etnedal». Alle 
desse kostar rundt 50 kr. 

Eit vinterkart med skiløyper, for 
Golsfjellet og Tisleidalen, kostar 120 
kr, medan det enkle «Skikart Heda-
len» er gratis.

Det finst også andre, enkle løype-
kart, så berre spør.

Robuste kart i Norge-serien
Dette er den nye, landsdekkjande se-
rien med kart i målestokk 1:50.000. 
Karta er laga i eit plastmateriale som 
er rivesikkert og tåler vatn. Det er 
trykt kart på begge sider, kvart kart-
blad dekkjer difor eit fire gonger så 
stort område som dei gamle karta.
På desse karta er det ikkje spesielt 
teikna inn skiløyper, fotturruter eller 
turisthytter.

Det meste av Valdres-området er 
dekt av kartblada «Fagernes», «Hem-
sedal», «Bygdin» og «Espedalen». Sjå 
aktuelt utsnitt på baksida av kartom-
slaget.

Karta er også tilgjengelege som ap-
plikasjon for mobiltelefon, sjå elles 
www.norge-serien.no

Kart på nett, GPS og mobil
På www.norgeskart.no kan du finne 
fram til og skrive ut kart for kva om-
råde du vil, gratis.

På www.skisporet.no er det mykje 
å finne når det gjeld skiløyper og sta-
tus for brøyting. Mange av løypelaga 
har GPS i prepareringsmaskinene, og 
på desse karta kan du sjå når dei ulike 
løypene sist er kjørte, noko som er 
praktisk.

TurApp Valdres
Unge turentusiastar i Valdres har ut-
vikla ein eigen applikasjon, tilgjenge-
leg både for iPhone og Android, som  

er nyttig ved planlegging og gjennom-
føring av turar og aktivitetar i Valdres. 
Her finn du mellom anna bilete, tur-
beskrivelse med gradering av vanske-
grad samt kart med innteikna rute. 
GPS-spor på kvar einskild tur gjer det 
lettare å finne fram.

Turhandbøker
Nyttig informasjon om turar i Valdres 
er også å finne i bokform:

Den omfattande boka «På tur i Val-
dres», frå Glittertind forlag, har løy-
pekart frå  kvart einaste av dei mange 
løypelaga i Valdres. Boka har elles  
grundig omtale av ei lang rekkje turar 
rundt om i Valdres, fyrst og fremst til 
fots, men også med sykkel eller kajakk 
i tillegg til ski. Alle turer er teikna inn 
på tydelege kart.

Også turhandboka for Vang i Val-
dres har ei mengd turforslag, og gode 
kart der rutene er teikna inn. Boka, 
som er i lommeformat, har mykje in-
teressant stoff om natur, kultur og his-
torie langs rutene.

Den noko eldre Turguide for Val-
dres har mange turforslag, men her er 
det enkle skissekart. Også denne boka 
er i lommeformat.

TOR HARALD SKOGHEIM
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Fra 20    –  100 personer 
(konserter 150+ personer)

Vasets storstue
Låvin på Brennabu

Konfirmasjon–Barnedåp–Bryllup–Selskapslokale–Konsertlokale–Kurs og konferanser

Tlf. 61 36 31 02
post@brennabu.no
www.brennabu.no

 

A/S Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 

61 36 59 00   jvb@jvb.no   jvb.no 

 

DAGSTUR TIL EIDSBUGARDEN 

Fredager 14. februar — 11. april 2014 
  PRAKTISK TURINFO: 
- Reisen må����������� 
������������������ 
- Det er behov for gode  
�������������������������� 
- ���������������������� 
- Vær– ����������������� 
- Se mer info på  
����������������������� 

Avg Fagernes  0810 
Avg Slidre ��������� ���� 
Avg Grindaheim ���� 
Avg Tyinkrysset ���� 
Avg Tyin (beltebil)  ���� 
Ank Eidsbugarden ���� 
Lunsj på Fondsbu  ���� 
Avg Eidsbugarden ���� 
Avg Tyin ���� 
Ank Fagernes  1850 
����������������������������������������- ���������������-  

INFORMASJON OM BELTEBILENE: 
����������������������������������������������������������������� 

Tyin-Eidsbugarden (19 km) og (Beitostølen-)Båtskaret-��������������� 

Interiørkonsulent
Innreder
hytter og hus
Jeg hjelper deg å finne
DIN stil og den beste 
løsningen etter DITT 
behov.

Aud Fagerås Tveit
Tveitavegen 22, Fagernes
Tlf. 918 17 947
E-post: aud@levvel-interior.no
www.levvel-interior.no

TAR OPPDRAG BÅDE I VALDRES- OG OSLO-OMRÅDET

 

Tlf. 61 34 75 70   Fax 61 34 75 71
E-post: info@bagnbyggsenter.no

Bagn Byggsenter
2930 Bagn 

Deres lokale trelast-  

og byggevareforhandler

 

 

 

Velkommen innom!

Velkommen til våre lokaler i Bagn sentrum – mellom  
kommunehuset og Miljøstasjonen. Vi tilbyr blant annet:
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privatmegleren.no

Vi vet om mange som ønsker å 
leve ut hyttedrømmen

Vurderer du å selge din hytte? 
Vi er alltid tilstede i fjellområdene.

Kontakt oss gjerne slik at vi kan oppfylle enda flere drømmer.
PRIVATmegler Ida Follinglo, tlf. 99 45 53 05 og 

Marit Qvale, tlf. 41 43 62 55
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Jeg bestiller følgende abonnement:

Etternavn, fornavn:

Adresse:

Avisa Valdres  
i 12 måneder.  
Kr. 2065,-

Avisa Valdres  
i 6 måneder.  
Kr. 1150,-

Avisa Valdres  
i 4 måneder.  
Kr. 790,-

NYTT:
Avtalegiro m/
mnd. trekk ved 
bestilling av hel-
årsabonnement. 
Kr 173,- pr. mnd. Husnr: Oppg: Etasje: Tlf:

Postnr./sted:

Etternavn, fornavn:

Adresse:

Husnr: Oppg: Etasje: Tlf:

Postnr./sted:

Prisene gjelder vanlig  
forsendelse i Norge. 
Portotillegg for andre land.

Send gavekort til: (sett kryss)  Regningsbetaler    Avismottaker

Fyll inn når abonnementet skal starte:  ______________________________________________

BREV

SVARSENDING
Valdres Media AS 
SVARSENDING 5311 
0094 OSLO

Avismottaker

Regningsmottaker

Ved bestilling av helårs- eller halvårsabonnement  
gir vi deg de 3 første ukene gratis

Ved bestilling av helårs- eller halvårsabonnementå bo e e t

Informasjon  fra Valdres- kommunene
SIDE 23-25

magasinet

7 / 2013

TIL ALLE HYTTEEIERE I VALDRES

Duft av jul

 

 

magasinet

TIL ALLE HYTTEEIERE I VALDRES

6 / 2013

Informasjon  
fra Valdres- 
kommunene

SIDE 29-31

60
sider

Grepa gira
på rakfisk
       Randi Røn held i trådane

 
Forsker  
på hytter

 
Mr. Valdres

V d b tilli

6

GrGrr
påpå
      RandRaRaRanndn

Ylva av 

Landmark 

holder  

sommerhus
Informasjon  

fra Valdres- 

kommunene

SIDE 31-33

4 / 2013

magas
inet

TIL ALLE HYTTEEIERE I VALDRES

Bli abonnent på avisa Valdres
– FÅ VALDRESMAGASINET PÅ KJØPET

Den nye e-avisa er en del av abonnementspakka du får 
når du abonnerer på «Valdres». Med et abonnement 
får du «Valdres» både som papiravis og e-avis, samt 
full tilgang til til alle nyheter på avisa-valdres.no
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Det er godt å være  
hytteeier i Valdres. Jeg 
ser frem til at fredagen 
skal komme, bilen  
pakkes og så er vi på vei 
til Ølnessetra hvor vi har 
vår hytte.

Min første opplevelse av fjellene 
i Sør-Aurdal starta i 1968, da var det 
overnatting i snøhuler nord av Hol-
lastølfjellet, videre på ski til Hedals-
fjella hvor det var teltbivuakk, så 
Vassfaret, opp på Bukollen og ned til 
Sokna. Den gang som ung troppssjef 
for Befalskoleelever fra Ingeniørvå-
penet på Hvalsmoen.

Dette var hjemturen fra Klanten et-
ter fem ukers vinterøvelse i teltbivu-
akk. Denne  fine opplevelsen hadde 
jeg i tre år på rad. Siden begynnelsen 
av 90 tallet  har det vært hytteliv for 
oss i Valdres.

Det har vært interessant å følge 
utviklinga i disse ca 40 år. På hyttene 
var det vannbæring, vedfyring, utedo, 
petromax og stearinlys i starten, og vi 
var vel fornøyd med dette, så kom sol-
cella og parafinovnen.

Etter 20-30 år endret den gode sam-
tale seg til få innslag av «det hadde 
nå vært fint med strøm på hytta», og 
«tenk om vi hadde innedo, så slapp vi 
de 10 meterne ute i all slags vær», og 
«tenk om vi hadde vann i springen og 
vannklosett»

For vår familie ble det ny hytte i 
2006, og i dag har vi all den interne in-
frastruktur vi kan ønske oss.

Kone, barn og barnebarn er såre 
fornøyd med lettstelt hytteliv,  det er  
ikke så galt å komme til en varm hytte, 
og med vannkokeren er det ikke lenge 
før kaffen er klar.  Med andre ord, vi 
har fått det nesten som hjemme. Med 
standardhevingen og bilvei til hytte-
døra har  dette  medført at vi bruker 
hytta mye oftere enn i «gamle» dager.
Dette er nok situasjonen for mange 
av hytteboerne i Valdres. Men mens 
noen fortsatt ønsker seg dette, er det 
andre som ikke kan tenke seg å ende 
opp med en hytte som er som hjem-
me, bare med en annen utsikt.

Når vi nå har fått all denne interne  
infrastrukturen, så er det  fordi en  
ganske omfattende ekstern infra-

struktur på plass. Det er vann og av-
løpsanlegg, avfallshåndtering, strøm-
forsyning, bedre veier, nye veier, mo-
derne velpreparerte skiløyper , mer-
kede turstier m.v.

Alle disse krav/ønsker er ikke lenger 
mulig å løse i den enkelte hyttegrend, 
det reiser et krav om samhandling 
mellom kommuner, grunneiere, ut-
byggere, leverandører av forskjellige 
tjenester, samt et serviceapparat som 
henter søpla, brøyter veiene, kjører 
tråkkemaskinene, elektrikere, snek-
kere, rørleggere og alle de andre som 
trenges for å dekke behovene til de 
30-40000 hytteboerne som har sitt 
andre hjem i Valdres. I tillegg kommer 
andre  kommunale tjenester som kan 
være aktuelle for hyttebeboerne.

Hyttefolket  er organisert i mange 
forskjellige lag og foreninger, som vei-
lag, velforeninger, hytteforeninger, 
løypelag m/tråkkemaskin o.l.

Det har vært liten  tradisjon for at vi, 
hyttefolket, har klart å samle oss om å 
løse oppgaver  utover egen hyttegrend  
i fellesskap.

Vi har løst våre behov innen egen 
hyttegrend, og så får de andre   klare 
sine oppgaver.

Men utviklingen har vist at flere 
ønsker og behov vi har, krysser gren-
sene mellom hyttegrendene og krever 
samhandling.

Det viser seg at flere tilbringer mer 
tid på hytta, og har lyst og vilje til å 
engasjere  seg  i fellesoppgaver. Da 

erfarer vi at det er fortsatt «Vi og De», 
hyttefolk og fastboende. Vi har ingen 
formelle rettigheter til å påvirke  f.eks 
reguleringsplaner, utbyggingsområ-
der, kommunale tilbud m.v. Med det 
antall hytteboere som er i Valdres, og 
den verdiskapningen og sysselsetting 
som hytteboerne representerer, me-
ner vi det er rett og riktig at vi kan bli 
bedre inkludert i å gjøre Valdres til et 
enda bedre sted å bo og oppholde seg 
i.

Derfor var det et flott initiativ som 
ble tatt i høst om å møtes for å starte 
en konstruktiv diskusjon om hvor-
dan vi kan løse oppgaver i samarbeid.  
Med Valdres Næringshage som en 
samlende arrangør, med ordførerne 
fra alle Valdres-kommunene til stede, 
samt andre nøkkelpersoner med an-
svar for næringsutvikling og frilufts-
liv og – ikke minst mange hyttebebo-
ere tilstede, er vi godt i gang.

Men et forhold kom klart frem, det 
kommunale apparat og andre orga-
nisasjoner , grunneiere m.v. kan ikke 
forholde seg til flere hundre foren-
inger og lag eller ca 30-40.000 hyt-
tebeboere. Vi må få en representativ  
organisering av hyttebeboerne som 
kan frembære våre meninger, priori-
teringer og ønsker. 

Vi hyttefolk har en stor oppgave 
med å samle alle våre lag og foreninger 
i den enkelte kommune, som igjen kan 
velge sine representanter  til en felles 
forening. Det er derfor tatt et initia-

tiv til å danne en felles forening med 
representanter fra alle kommunene 
i Valdres-regionen. Det er utpekt et 
interimsstyre av hyttebeboere  fra alle 
kommunene  i Valdres. Det mandatet 
som interimsstyret jobber etter, er å få 
organisert  en regional  Valdres Hytte-
forening.  Vedtekter er utarbeidet, og 
nå starter arbeidet med å få organisert 
lag og foreninger blant hyttebeboerne 
i alle kommunene.  Interimsstyret øn-
sker at det fra alle kommunene kan 
velges representanter som igjen skal 
velge styre i Valdres Hytteforening.  
Da først får vi  et representativt organ 
som kan fremme hyttefolkets  menin-
ger og synspunkter i de fora som har 
oppgaver og ansvar for fremtidsutvik-
ling.

Samtidig må vi respektere at vi hyt-
tebeboere er forskjellige. Noen av 
oss har lyst og vilje til å engasjere oss 
i fellesoppgaver, noen synes det er 
nok med en dugnad i året i egen hytte-
grend, og andre vil  ha et stille og fred-
fullt hytteopphold før en igjen skal 
hjem til en stressende hverdag.

Jeg er optimist med tanke på en en-
da bedre opplevelse i fremtiden med å 
være hyttebeboer i Valdres.

Refleksjoner om hytteliv i Valdres

Utvikling som presser seg fram: – Med det antall hytteboere som er i Valdres, og den verdiskapningen og sysselsetting som 
hytteboerne representerer, mener vi det er rett og riktig at vi kan bli bedre inkludert i å gjøre Valdres til et enda bedre sted å 
bo og oppholde seg i, skriver Per D. Jensen. Bildet er fra Bjødalskampen i Sør-Aurdal.

VALDRES-
KRONIKKEN
Per D. Jensen, 
formann i Ølnesseter Velforening
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Ein fatbike er ein sykkel 
som har mykje til felles 
med tradisjonelle syklar. 
Skilnaden er breidda 
på dekka, storleiken på 
gaffel og krank i tillegg 
til at han er ekstremt 
lågt gira.

Dessutan går han like godt på snø, 
sand og myr. Store dekk med høg elas-
tisitet gjev betre gripe-evne på snø. 

– Ein har god framkomst på inntil 
30 cm med snø, fortel Vegard Juland, 
som er hytteeigar ved Yddin. – Trikset 
er å ha med seg ei pumpe, det bør ein 
forresten uansett, og regulere luft-
trykket. Er ein på grusveg, kan ein 
med føremonn ha i tre gonger så my-
kje luft som på snøføre eller i anna ter-
reng der ein treng meir gripeflate. 

Leiken
Vegard Juland har eit slagord: «Betre 
med ein mann med feit sykkel enn ein 
feit mann». Han var kjapt ute med 
terrengsykkel for mange år sidan og 
syklar mykje i Nordmarka i tillegg til 
stigar over Gravfjellet og Kjølafjellet. 
Han er ein svoren entusiast og glad i 
nye ting som kjem på marknaden. 

På alle terrengtypar
Fatbike er ei nyvinning med utspring 
frå Amerika.

– Fatbike er den nye sykkeltrenden 
som breier seg i hurtigtog-fart. I fe-
bruar er det fyrste rennet på Hafjell 
Skisenter, fortel Juland. – Salet av sy-
klar og kvaliteten på utstyret har vorte 
enorm også blant hobbysyklistar. Det 
som gjer fatbike så artig, er at ein kan 
sykle på sand, myr, snø, på stein og ta 
seg fram over alt. Prisane varierer frå 
10.000 kroner til 50.000 kroner for 
ein med carbon-ramme. Sykkelen er 
breiare over skuldra – det vil seie at 
gaffel, krank og bakramma er laga for 
større dekk. Dei kraftige dekka gjer 

at ein ikkje treng demping og det blir 
mindre vedlikehald. 

Helsar på skiløparar
Juland er klar over at ein sykkel kan 
skape undring i skiløypene.

– Sykkelen vekkjer merksemd, 
og det er nokre som ser på han som 
eit framandelement i skiløypene. 
Då hjelper det å vera høfleg, smile 
og samtidig redusere farten. Skiløy-
pene er for skigåarar og eg syklar 
ikkje i sporet, men på kanten der det 
er hardt. Omsyn til andre og venleg-
heit er nok dei beste stikkorda. Det 
er mange som stoppar og lurer på kva 
dette er for noko, og då er det artig å 
slå av ein prat.

Aktiv friluftsmann
Juland har tidlegare norgesrekordar 
i sykling, syklar Birkebeineren, vore 
OL-aktuell i 1968 og vore ein svært 
aktiv syklist gjennom heile livet. No 
har han verkelege fått opp auga for 
fatbike,

– Det har utvida sesongen og gjort 

sykkelen langt meir brukarvenleg på 
alle former for underlag. Eg har alltid 
vore interessert i alle nye ting og måt-
te berre prøve fatbiken. Han innfridde 
alle mine forventningar og er fast in-
ventar når vi tek turen opp til hytta, 
fortel Juland.

Enkelt vedlikehald
Ein sykkel treng smøring og reingje-
ring.

– Han krev mindre vedlikehald, sei-
er Juland. – Smøring av kjeda må til, 
men ein unngår støv og sand i kjede og 
tannhjul. Girspaken er store hendlar 
som gjer at ein enkelt kan gire med 
hanskar på hendene. Han er tilpassa 
vinterbruk på ein glimrande måte. Eg 
vil tilrå alle å prøve fatbike, det vil ga-
rantert gje ei positiv overrasking.

Fatbike vert mellom anna distribu-
ert frå Skør’n i Vestre Slidre.

TROND ROGNE

Sykkelens Vivaldi
NY HOBBY: Vegard Juland tek godt tak i styret på fatbiken sin. Ein ny hobby som 
har skapt stor entusiasme hjå eigaren. Sykkelen går nemleg like godt på snø som på 
berrmark. Til og med myrterreng tek han seg over. 

UVANLEG SYN: Vegard Juland sin fatbike på tur ved Yddin.

KRAFTIGE DEKK: Stor gripeflate gjer 
at ein kan køyre i langt meir krevjande 
terreng.

Ny  
hyttetrend: 
Fire årstider 
på sykkel-
sete
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Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark
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Vang kommune

Grindafjell Løypelag Kontonr: 2146.40.05568

Slettefjell Skiløyper Kontonr: 2146.30.10177

Tyin Løypelag Kontonr: 2146.40.49573

Tyin-Filefjell Turløyper Kontonr: 2146.40.17361

 Ønska bidrag 900 kr

Vestre Slidre kommune

Vasetløypene Kontonr: 1503.21.87916

Vestfjelløypene Kontonr: 2153.09.00239

Nøsen Løypelag Kontonr: 2153.15.02806

Øystre Slidre kommune

Beitostølen Løypeforening Kontonr: 2135.35.44974

Melladn Turløyper Kontonr: 2135.30.34550

Yddin og Javnlie Løypelag Kontonr: 2135.35.26577

Nord-Aurdal kommune

Aurdal og Kruk Løypelag Kontonr: 6182.05.32456

Leirin Skiløyper Kontonr: 2070.20.62366

Liaåsen/Nysetåsen Løypelag Kontonr: 1503.18.86772

Nythun Løypelag v/B. Nythun Kontonr: 2070.65.09527

Stølsvidda Løypelag Kontonr: 6182.05.39779

Strandefjorden Skiløyper Kontonr: 1203.72.66122

Tisleidalen Løypelag Kontonr: 1503.25.64027

Vasetløypene Kontonr: 1503.21.87916

Sør-Aurdal kommune

Ellingsæter Kontonr: 6206.56.19771

Fjellstølen Løypeservice Kontonr: 6185.05.24393

Hedalen Løypelag Kontonr: 6185.05.30490

Hellebuklia Løypelag Kontonr: 1604.14.96367

   Bjødalsløypa: Kontonr: 1202.80.80636

Hølervassløypene Kontonr: 2030.22.56242

Liaåsen/Nysetåsen Løypelag Kontonr: 1503.18.86772

Stavadalen Hyttevel Kontonr: 1203.41.68693

Etnedal kommune

Steinsetbygda Kontonr: 2140.03.16454

Etnedal Vestås Løypelag Kontonr: 2140.05.21279

Garaåsen Løypelag Kontonr: 2140.20.27611

Jomfruslettfjell Løypelag Kontonr: 2140.03.54534

Lenningen Løypelag Kontonr: 2140.03.28290

Valdres har blitt velsigna med masse snø denne 
vinteren. Løypelaga har hatt hendene fulle, og 
løypemaskinene har gått jamt og trutt. Mange 
står på for at me alle skal kunne nytte og nyte 
valdresnaturen på ski.
 
Med over 1 000 kilometer preparerte skiløyper, vil 
du alltid finne ei løype som passar for deg. Rundt 
tretti løypelag stiller opp for å lage gode spor å gå 
i, både høgt til fjells og i skogsterreng. Løypelaga 
og samarbeidspartnarane deira ryddar, kvistar og 
preparerer løyper i heile regionen. Uansett kvar 
du måtte vera i Valdres, er du ikkje langt unna ei 
oppkjørt løype. Grunneigarane skal også ha stor 
takk for at dei gjer eit av Norges beste løypenett 
mogeleg.  Det ligg svært mykje velvilje og mange 
dugnadstimar bak dei fantastiske skiløypene våre.
 

Dei fleste løypelaga i Valdres er organiserte som 
stiftingar og foreiningar som er heilt avhengige 
av denne frivillige innsatsen. Men kvar einaste 
meter med oppkjørt skispor kostar også pengar, 
og løypene blir ikkje betre enn dei kronene løype- 
laga får til disposisjon. Det er det verdt å hugse 
neste gong du spenner på deg skia, og går ut på 
skitur i den vakre valdresnaturen. 
 
Støtta di er heilt vesentleg for at løypelaga skal 
kunne oppretthalde og utvikle løypenettet. 
Hugs; det snøgar ikkje skiløyper. Bruk giroen 
som ligg ved dette Valdresmagasinet, og gje 
ditt bidrag slik at du og alle andre kan få flotte 
skiturar resten av skisesongen. Eit frivillig bidrag 
til løypelaget ditt på 750 kroner vil bli sett stor 
pris på. Er du brukar av fleire lag, kan du gjerne 
fordele summen. 

Takk for støtta, og god skitur!

No er vinteren her!

SJEKK SKISPORET
Du kan til ei kvar tid sjekke status for 
skiløypene på www.valdres.no/ski.
Her får du også tilgang til ei rekke web-
kamera og vermelding for Valdres.

Sjekk status på oppkjørte løyper også på
skisporet.no
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Foto: Nils Rogn
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Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark

  www.valdres.no

Det skjer alltid noko i
Sanseriket Valdres!

kom meD innspel Til kulTurhus 
på beiTosTølen

øystre slidre kommune
2940 Heggenes • www.oystre-slidre.kommune.no
Tlf. 61 35 25 00 • post@oystre-slidre.kommune.no

Korleis bruke eit kulturhus på 
Beitostølen?
Det er laga ei skisse over korleis eit eventuelt 
kulturhus kan utformast, men det viktigaste er alt 
som vi kan nytte dette kulturhuset til. Her ligg store 
moglegheiter for fastbuande, hytteeigarar og for 
dei som vil drive næringsutvikling. Ein kan tenkje 
seg eit yrande liv, eit hus som bugnar av aktivitet 
alle dagar i året. Kommunen ynskjer innspel til kva 
behov «Beitostølen kulturhus» bør dekke, og idear 
til ein aktiv og allsidig bruk av huset.
I Vrimlehallen på Tingvang og i Turistinformasjonen 
på Beitostølen heng skisser av bygget, og kart som 
viser plassering.
Meir informasjon kan du få ved å ta kontakt med 
kommunen.
Innspel kan sendast til post@oystre-slidre.kommune.no 
innan 10. april.

Øystre Slidre har eit rikt kulturliv, og ein stor skare 
av frivillige som bidreg til at kommunen har eit 
stort mangfald av kreative krefter og allsidige 
fritidstilbod. 

Kulturprisen 2014 går til Hallgrim Hansegård.
Han er både dansar og koreograf med verda som 
arbeidsmarknad, men alltid med dei lokale kultur-
elle uttrykka frå Øystre Slidre i ryggmargen og som 
basis for framsyningane. Hallgrim er ein ung kunst-
nar midt i karrieren. Det er svært hyggeleg for 
Øystre Slidre kommune å kunne gje han denne 
prisen, både som ein velfortent hyllest for arbeidet 
han har gjort, og som ein inspirasjon til vidare arbeid!

Felles prisutdeling av både kulturpris og frivilligpris 
fredag 11.april.

Dette vert ein kulturkveld med vekt på dans og 
presentasjon av frivillige lag og organisasjonar. Nye 
innbyggarar i kommunen vil bli spesielt inviterte.

Turmål m/registreringsbøker 

Registreringsbøker blir lagt ut ca. 1. februar, og blir 
liggande ute så lenge det er skiføre utover våren 
2014. Det blir trekt premiar i kvar bok.

Turmåla er: 
1: Varmebua v/Ulvildsete (Slettefjell/Beito)
2: Løypekryss v/Melbisheimstølen (Beitostølen) 
3: Løypekryss mellom Gravfjellet og Kjølafjellet 
   (Yddin)
4: Løypekryss mellom Yddebu og Yddestølen  
   (Yddin)
 5: Løypekryss v/Rabalsvatnet (Vangsjøen/Juvikåsen)
 6: Løypekryss på Liaåsen (nordaust for Lie)

GOD TUR!

vinTersTafeTTen 2014 – floTTe 
Turmål på ski for heile familien

Fin vinterstemning på Liaåsen med utsikt mot 
Rundemellin og Skarvemellin. Foto: Åge Sandsengen

Etnedal Sparebank og Etnedal FK arrangerer fotballcup i Etnedalshallen.
Etnedal FK gjentar suksessen fra i fjor, og inviterer til en ny innendørs fotballturnering på kunstgress. 

Cupen spilles i Etnedalshallen 13.–16. februar 2014. 
Kontaktperson: Arne Brufladt, arbrufla@bbnett.no

etnedal kommune
Bruflat, 2890 Etnedal • www.etnedal.kommune.no
Tlf. 61 12 13 00 • postmottak@etnedal.kommune.no

foTballcup i eTneDalshallen

uTDeling av 
kulTurpris og frivilligpris
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Siste nytt frå kommunane i Valdres Natur- og Kulturpark

NÆRINGSLIVETS DAG
I VALDRES 2014

Onsdag 9. april kl. 9.30–16.00
på Quality Hotel og Resort 

Fagernes
 

Årets tema:
«Service – always eller halvveis…»

Opplevelsen av god service er viktig, 
uavhengig av om vi er forbrukere, 
kunder, innbyggere, turister eller 
hyttefolk. Hvordan står det til i 
Valdres i så måte? Næringslivets dag 
i Valdres 2014 setter fokus på dette, 
og du møter blant andre Cato Zahl 
Pedersen, styreleder i Ridderrennet, 
Per Arne Tuftin, reiselivsdirektør i 
Innovasjon Norge, Hanne Blåfjelldal, 
statssekretær i LMD og Katarina 
Lalander Hamnes, foredragsholder 
med service og kundebegeistring 
som spesialfelt.
 
Påmelding på
post@valdres-nhage.no
 
Deltakeravgift er 950,– ekskl. mva.

nord-aurdal kommune
2900 Fagernes • www.nord-aurdal.kommune.no
Tlf. 61 35 90 00 • nak@nord-aurdal.kommune.no

Nord-Aurdal folkebibliotek ligger i kulturhuset, 
sentralt i Fagernes sentrum. Biblioteket er en oase 
for litteratur, kunnskap, gode samtaler og møter 
mellom mennesker. Som møteplass vil biblioteket 
være et ressurssenter for deg som bor og oppsøker 
Nord-Aurdal, et sted hvor du kan berikes på 
kunnskap og opplevelser. 

I vår kan du få med deg følgende arrangementer:

lørdag 8. februar kl. 14.00: 
Svensk aften på biblioteket. Marit Lajord, Eigil 
Steinsfjord og Kjell Mære presenterer svenske 
litterære favoritter. Tiltaket er en del av litteratur-
prosjektet Demokratisk Sildesalat hvor vi markerer 
Grunnlovsjubileet og vår felles historie med Sverige.

lørdag 8. mars kl. 13.00:
Helene Uri i samtale med kultursjef Ellen Persvold. 
Vi feirer kvinnedagen med et besøk av en av Norges 
mest leste forfattere. Servering av canapeer og 
alkoholfri champagne. Inngang 100 kr.

Tirsdag 1. april kl. 19.00: 
Valdres-debatt med kommunesammenslåing som 
tema. Hør på og delta i frisk debatt!

onsdag 2. april kl. 10.00: 
Åshild Kanstad Johnsen leser og forteller fra 
Kubbe-bøkene. Kubbe liker å samle, sortere og 
systematisere ting. Men en dag er huset fullt. Det er 
ikke plass til mer. Hva skal han gjøre? For barn.

sult? hva med litt åndelig føde til lunsjen 
på jobb?
Biblioteksjefen tilbyr bokpresentasjon på arbeids-
plasser i prosjektet Sult. Vi garanterer leselyst!
Interessert? Ring biblioteksjefen på 61359021.

Datatimen
For opplæring av grunnleggende dataferdigheter 
er datatimen et alternativ. Tirsdager mellom klokka 
14.00–15.00 på biblioteket.  

Vel møtt til gode opplevelser på 
Nord-Aurdal folkebibliotek! 

en oase for kunnskap og opplevelse

FLY DIT 
HJARTA

TEK DEG

oslo – fagernes
på 30 min.

Tlf.: 67 03 02 00 
fagernesairport.com

Helene Uri kommer til 
Fagernes 8. mars.

RIDDERuKA 
30. mars–6. april 2014

Verdens største årlige vinter- 
sportsuke for utøvere med syns- 
og bevegelseshemminger arrang-
eres for 51. gang på Beitostølen.
For mer informasjon, se
www.ridderrennet.no
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Snøtunge grantre og 
meterdjup snø var  
ramma om skituren  
22. januar, frå Danebu 
og rundt Bjørgovarden.

Det er ikkje berre i sol frå blå himmel 
at du kan ha fine opplevingar ute i den 
store kyrkja. Den tre timar lange ons-
dagsturen, i gråvêr og 16 kuldegra-

der, baud på flotte naturopplevingar. 
Godt for kroppen, og minst like bra 
for sjela.

Godt utstyr
Bilen vart parkert ved Danebu (hugs 
litt mynt, både til parkering og til bom 
nede i lia). Turen starta i løypa opp 
mot vatnet Fræningen. I sekken var 
både ekstra tøy og vindsekk i tillegg 
til litt mat og drikke. Ingen grunn til 
å ta sjansar i såpass kulde, og truleg 
med lite folk ute i løypene. Eit mindre 
uhell kan då snøgt bli til alvor, og mo-

biltelefonen tør eg aldri stole heilt på. 
Med på turen var også det ganske nye 
og gode løypekartet «Aurdal - Kruk».

Stemningsfullt
Fotoapparatet er fast med, og alt etter 
fyrste motbakken vart det stopp. Snø-
tunge grantre ramma inn ei hytte av 
det alminnelege slaget. Idyllisk!

Det var tett mellom fotomotiva og-
så vidare, for sjeldan har eg opplevd 
granskog så nedlesst av snø. Mange 
motiv vart festa på minnebrikka, 
endå fleire ligg på netthinna.

TUNG BØR: Lutande grantre skapar artige formasjonar som også kan setje fantasien i sving, både hjå små og store.

FIN GRUPPE: Den svake lysninga i nordvest skapte fin kontrast.

KOSELEG: Meir idyllisk ramme om hytta skal du leite lenge etter.

PÅ 
TUR
TOR HARALD 
SKOGHEIM

I trollskog på Aurdalsåsen
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Mot Ividalen
Frå krysset ved Fræningen bar det 
austover, mot Ividalen. Snøgt oppe i 
godt som snaufjell, men framleis med 
enkelttre og tregrupper som såg ut 
som reinaste trolla. Utruleg spesielt! 

Det bar ned vesle Ividalen, deretter 
i skuterspor over Kringletjernet, og 
så i doble maskinspor att ned Ividals-
skaret. I utforkjøringane beit det godt 
i kjakane, men herleg å kjenne vêret.

Forbi Stiklingatn
I krysset vest for toppane med det 

artige namnet Stiklingatn vart det 
ein kort stopp med brødskiver og litt 
varm te. Så bar det vidare austover, 
framleis i flotte, maskinpreparerte 
spor. Terrenget freista til å lange litt 
ut, sjølv om kulden og ørlite nysnø 
gjorde føret litt trått.

Over Bjørgovarden
Løypa rundar austenden av fjellpar-
tiet som strekkjer seg frå Fjellenden i 
vest til Øvre Stølslie i aust. Det går løy-
per vidare austover, men eg tok den 
som går vestover att, og passerte rett 

under toppunktet på Bjørgovarden  
(1138 m). Ikkje rare utsynet denne 
dagen, men det var fine unnabakkar 
ned mot Steintjednet, og derifrå noko 
unna og flatt attende til Danebu.

Åleine i eventyret
Eg såg ikkje eit einaste menneske frå 
starten ved Danebu til eg var ved bilen 
att tre timar seinare. At det var kaldt, 
og midt på dagen ein onsdag, forklarar 
sjølvsagt mykje. Likevel, med så my-
kje fritid, unge og spreke pensjonistar, 
og andre med stadig meir fleksibel ar-

beidstid, er det til å undre seg over at 
ikkje fleire nytta seg av herlege løyper 
og saliggjerande natur, sjølv utan sol.

Men dei om det. Eg hadde i alle fall 
gode timar, utan ein einaste tanke 
framover eller attende i tid. Var berre 
til stades der og då, og hadde det utru-
leg fint. Denne «medisinen» vil truleg 
fungere bra også for andre. Det hand-
lar fyrst og fremst om å gje seg tid så 
du får den roa som er mangelvare for 
dei fleste i dag.

GOD MERKING: Løypeskilt og kartoppslag i alle kryss gjer det lett å finne fram.

TUNG BØR: Lutande grantre skapar artige formasjonar som også kan setje fantasien i sving, både hjå små og store.

VAKTPOST: Urørlege vaktarar i Vesle Ividalen.

TROLLFAMILIE: Aust for Bjørgovarden stod denne trolske gruppa tett ved løypa.
I trollskog på Aurdalsåsen
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Vi når deg
der du er!
www.eidsiva.net
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Bandet med utspring 
frå Hundadn i Damtjed-
net drog fram grom-
tonane og underheld 
til stor begeistring på 
Juledansen på Danebu i 
romjula. 

Det var fullt hus med god, lokal mat 
fyrst og så dans til lystige tonar. Kon-
serten var den fyrste til bandet som 
har skifta namn frå Hundadn All-
stars til Hundadn Oldstars.  – Vi lik-
te godt det forslaget, fortel Gunnar 
Dieserud. – Det er fantastisk moro å 
spele for folk som er glade i å danse, 
golvet var fullt. Fleire gjester spurte 
Hjørdis på Danebu om ikkje Jule-
dansen kunne bli ein tradisjon, så ho 
leigde oss inn att til romjula i år. 

Fleire oppdrag 
– Neste oppdrag blir Aurdal Fjell-
park laurdag 22. februar. Der fortel 
Marit at det blir dansa både mellom 
og oppå borda, så det blir moro. Så 
er vi invitert på jam palmelaurdag 
hjå «Siri på Myra», som ho kallar 
seg, hyggjeleg hytteeigar sør for 
Fjellparken. Og så ser vi fram til 
Frydenlund Skysstasjon i Aurdal, til 
hausten. Der vil Bent Hansen laga 

ein skikkeleg veiv for hyttefolk og 
bygdefolket. Har forstått at det blir 
tre tema. Kultur med blant anna his-
torisk vandring gjennom Aurdals-
byen, tradisjonsmat – det blir majel, 
og så dans til Hundadn Oldstars. 
Laurdagen etterpå spelar vi i 60-års 
dagen til Åge Midtsveen som spelar 

gitar og trekkspel i bandet, på hytta 
hans ved Damtjednet. Får seie som 
far Andreas Dieserud brukte å seie: 
«Det e så artig, at det nesten ikkje er 
te å halde ut.»

TROND ROGNE

K
JA

PP
E12

Stilling: Beitostølen helsesportsenter – fag-
utvikling og kommunikasjon, Valdres natur- 
og kulturpark – folkehelse, NRK P1+ Reidar 
Morset Revival – morgentrim
Alder: 44
Bustad: Beitostølen (herlig!)

Tilknytning til Valdres: Født og oppvokst 
på Tonsenhagen i Oslo.
Har alltid lært at hvis jeg havna i Valdres, 
hadde jeg gått feil og altfor langt – fra hytta 
på vøllen der morsfamilien Løken hadde støl 
og mamma var budeie, unde’ Skogshødn’ i 
Hemsedal. 

Mat: Elsker alt av godt lagra ost og grov gjær-
bakst. Middagsmessig lander jeg mer og mer 
på norsk tradisjonsmat – fårikål, pinnekjøtt, 
lutefisk og majel og egen heimebakt pizza. 
Nikoser meg med indisk og thaimat og en 
skikkelig biff. 

Drikke: Olevatn til daglig, te og kaffe med 
helmjølk. Bobler hører med på fest, rødvin 
med kraftig smak av lær og tobakk i godt lag.

Drømmeferien: Det er en tid for alt: med 
små barn: hytta i Hemsedal. For svaberg 
og strand og sykling: Mallorca og Stavern. 
Drømmer om mange uker i Nord-Norge med 
kajakk og fjellstøvler når barna blir litt større. 

Framkomstmiddel: Kjører fryktelig mye 
bil! 

TV-program: Er mye mer på P2 og nett, men 
NRK-Nyheter, debatt og veeeldig snill krim.

Bok: Thinking fast and slow – David Kahne-
man. Fineste bok: Saman er ein mindre aleine 
– Anna Gavalda.

Nettsted: NRK, Aftenposten, Facebook, de-
battsider

Musikk: Synger hele tida – og spiller piano så 
ofte jeg kan. Prøver å indoktrinere barna med 
Øystein Sunde og Trond-Viggo Torgersen og 
Knutsen og Ludvigsen. Egne behov for gam-
mel Genesis og Marillion.

Fritidssyssel: Utendørs, i alle hastigheter.

Bil: Drømmer om en Mercedes R, men både 
økonomi og sindig gudbrandsdøl sier nei til 
det. Subaru Foresteren vår er en skikkelig 
trygg, god og usexy arbeidshest.

Hvem fortjener en blomst? Alle som setter 
familie og landbruk på dagsordenen – begge 
deler jobber politisk i sterk motvind. Det er 
både underlig og ganske deprimerende.

Ine Wigernæs

Hundadn Oldstars 
fylte Danebu med godtonar

STEMNING PÅ JULEDANS: Hundadn Oldstars fylte dansegolvet, og tidlegare ord-
førar Ola N. Døvre trivdest godt til godtonane. Foto: Kristin Dagsdatter Malm.

Vi så en hare
og det var flaks.
På himmelen var det en stjerne,
men vi vet ikke hvordan
den havnet der.
Det var lys fra andre hytter,
men vi vet ikke hvem som tente dem.  

Vi nyter å være her. Lykkelige.
Mens himmelen forandrer seg
og isen  smelter på vannet.

Her, hvor fjellene ligger over oss
som en kulltegning
som venter på å bli fargelagt.
Så vi tok penslene og malte.
Tiden krympet,
gjorde fjellene små
og himmelen ren.

Ayda og Fredrik, på Midtre Syndin

 
 



magasinet36

M ange er opptatt av de nære  
ting som renovasjon og  
 byggesaksbehandling. Mer 

enn 40 % av hytteeierne i Valdres har 
passert 60 år og har andre forventnin-
ger til hyttebruk, helsetjenester og 
beredskap mens de er på hytta, enn 
generasjonen foran. 

Vi søker formell innflytelse på utvik-
lingen i Valdres-kommunene. Hytte-
eiere som er folkeregistrert utenfor 
hyttekommunen har som kjent ingen 
formell stemmerett eller plass i de 
kommunale beslutningsløpene, bort-
sett fra høringsretten en har i regu-
leringssaker som tilgrensende nabo. 
Hytteeierne og –brukerne har knapt 
noen plass i de gjeldende plan- og be-
slutningsløpene i kommunene. Det er 
tilløp i kommunene til å bidra til å ska-
pe arenaer for dialog og samarbeid, og 
det er oppnevnt en offisiell kontakt for 
hyttefolket i alle de seks kommunene.  
Vi er i en tidlig fase, hvor partene prø-
ver seg fram både holdningsmessig og 
praktisk. 

Når en bred og omforent hyttefore-
ning er på plass mener vi det er rime-
lig at vi i hver kommune får status som 
formell høringsinstans i saker som an-
går hyttefolket. Kanskje må veien dit 
først gå via en forankring i Kommunal 
og Moderniseringsdepartementet, 
som kan åpne for at dette kan inklude-
res i fremtidens rammeverk for kom-
muneplanarbeidet. Det hadde vært 
positivt fremover om det er en vei som 
politikerne vil gå sammen med hytte-
eiernes representanter i Valdres.

Inntil så skjer så forventer vi å bli 
spurt og varslet tidlig i utredninger 
og initiativ, før det går til politisk be-
handling og første gangs vedtak i 
kommunene. I dag opplever vi gjen-

nomgående at vi kommer til bordet 
når saken er avgjort, i den grad vi 
kommer til noe samtalebord i det hele 
tatt.

Scootersaken og eiendomsskatte-
saken høsten 2013 er eksempler på 
det. Eller når kommunestyret i Vestre 
Slidre vedtar 19 % økning i vann- og 
avløpsavgiftene i desember med den 
hovedbegrunnelse at det var viktig å 
heve avgiftene til nabokommunenes 
nivå, var det ingen som fant på å kon-
sultere hyttevellene som ledd i saksu-
tredningen. I utgangspunktet er de 
fleste hytteeiere imot eiendomsskatt, 
men vi innser at kommunestyrene 
og administrasjon har vanskelige og 
krevende beslutninger å ta; Viktig og 
avgjørende for oss er å få delta i pro-
sessen, så vi kan forholde oss til en 
opplyst sak, kanskje kunne bidra til 
et bedre vedtak og i alle fall være for-
beredt på resultatet på en annerledes 
måte enn i dag. 

Valdres-regionen er i støpeskjeen, 
også på bakgrunn av den varslede 
kommunereformen. Uansett ut-
fall for Valdres vil reformen reise en 
rekke spørsmål og legge føringer for 
løsninger som også får konsekvenser 
for hyttebrukere og –eiere. Det er ikke 
urimelig, tenker vi, at vi da skulder 
ved skulder med de fastboende også 
skal høres og få mulighet for å påvirke 
de løsningene som arbeides fram. 
Vi har i noen saker krav på å bli hørt. 
Som brukere av helsetjenester i hytte-
kommunen har hyttebeboere krav på 

å bli hørt. Etter helse- og omsorgslo-
vens § 3.10: om Pasienters og brukeres 
innflytelse og samarbeid med frivil-
lige organisasjoner, er også dette slått 
fast m.v.

Vi ønsker positivt å bidra. Hytter-
elatert næring bidrar med nær en mil-
liard hvert år til Valdres-økonomien. 
Moderne helårshytter, med god kom-
fort og et styrket tjenestetilbud gjør 
at hyttene brukes mer og brukerne 
legger igjen mer av pengene sine i kas-
sapparatene i Valdres, så langt den 
hvite økonomien gir oss slike over-
sikter. Men mange hytteeiere innser 
at vi også har et ansvar for å bidra til 
kommuneutviklingen og ønsker å 
delta i kulturlivet i kommunene i lag 
med fastboende. Vi er ikke ute etter 
«å ta oss til rette», men av å få til jevn-
byrdige møteplasser til felles nytte og 
glede med de som bor her fast.
Å få hyttedemokratiet opp å stå går 
ikke av seg selv. 

For de aller fleste er hytta først og 
fremst stedet for avkobling og rekrea-
sjon for seg og sine, ikke for interesse-
kamp og foreningsmøter. Det er viktig at 
det fortsatt får være slik, men vi vil ikke 
nå fram uten at alle gjør litt og at noen 
tar noen tyngre tak for at hytteeierstem-
men kan lyde på en tydelig, effektiv og 
informert måte i Valdres. Så langt har 
det vært klart for oss som er engasjert at 
dette må være dugnadsbasert.
Interimsstyre for Valdres Hytteforum 

ble etablert i desember 2013, beståen-
de av kommunekontaktene listet ned-
enfor.  Til nå har styret arbeidet fram 
vedtekter og et illustrativt budsjett 
for et hyttevel-samarbeidet på regio-
nalt nivå. Vi håper å få stiftet forumet 
innen utgangen av februar, og legge 
til rette for en forankrings- og tilslut-
ningsrunde i de kommunevise vellene 
fram til tidlig på høsten; Det legges 
stor vekt på at denne regionale mø-
teplassen skal være «en støtte for den 
enkelte medlemsforening med sikte 
på å etablere en effektiv og samordnet 
organisering og virksomhetsform på 
kommunenivået». Samarbeidet i in-
terimsstyret har vært inspirerende; 
Vi har delt både erfaringer og meto-
dikk som har vist seg til god hjelp i det 
lokale arbeidet med å skape paraply-
organiseringen av hyttevellene på 
kommunenivået.

Det begynner nå for alvor å ta form. 
Vi som representerer hyttevellene 
på kommunenivået i de ulike kom-
munene er på god vei med dette. Det 
er etablert en omforent kommune-
representasjon for hyttevellene i 
Vang, Vestre Slidre, Nord-Aurdal og 
Øystre Slidre. Det er også utpekt en 
ansvarsperson som løfter oppgaven i 
Sør-Aurdal. I forhold til Etnedal står 
Nord-Aurdals Knut Nes for kontakt-
arbeidet. Og det er noen områder som 
foreløpig er svakt dekket med hensyn 
til deltakelse blant hytteeiere/hytte-
vel. Vi oppfordrer derfor spesielt hyt-
teeierne og hyttevellene til å melde 
seg på i Etnedal, Sør-Aurdal, Gomo-
bu-området og Stølsvidda i Nord-
Aurdal, områder utenfor Beitostølen 
i Øystre Slidre, og i statsalmenningen 
vest i Vestre Slidre. 

Styrket hytteeier-demokrati i Valdres 

Bjørn Mathiesen, 
leder, Arbeidsutvalget  
Vestre Slidre Hytteforening, 
medlem interimstyret i Valdres 
Hytteforening

Vi er blitt mange med 
hytte i Valdres; behovet 
for å samordne ønsker 
og synspunkter på den 
lokale utviklingen vok-
ser seg stadig sterkere 
fra de drøyt 18.000  
hytteeierne. 

«Å få hytte-
demokratiet opp 
å stå går ikke  
av seg selv.»

«I dag opplever vi 
gjennomgående at
vi kommer til bordet 
når saken er avgjort.»

FOTO: TORBJØRN MOEN
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ken, 
esorter 
ling.

Vi leverer trapper, kjøkken, bad 
og senger i ulike tresorter, og ulik 
overflatebehandling.

Adr:2943 Rogne
Telefon: 900 42 165
 61 35 22 40
E-post:hgroenvo@online.noE-post: gsverksted@online.no

           Tlf. 61 36 18 85  997 14 301
2920 LEIRA

Takplater Beslag  
Ventilasjon Takrenner
Ektafol torvtakmembran

▼
▼

▼

▼
▼

Varme og hyggelige 
kvelder – hele året

2014 RAV4
Tro mot originalen

Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: RAV4 VVT-i fra 0,72 l/mil, 166 g/km, 13 mg/km RAV4 D-4D fra 0,49 l/mil, 127 g/km, 135 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

NYHET: RAV4 2.0 diesel 124 hk 4WD fra 335 900,-*

RAV4 2.0 diesel 124 hk 2WD fra 300 100,-*

Navigasjon er standard 
på Active grad.

Åpningstider: Mandag-fredag 8-16. Lørdager stengt. Møter utenom åpningstid etter avtale med selger.

Snakk med en av våre selgere:
Håkon Olav Hovrud mobil 913 38 881 (Gol) 
Stig Aastveit mobil 901 09 975
Terje Steinfinsbø mobil 950 89 373

3550 GOL · tlf. 32 07 53 55 
2920 LEIRA · tlf. 61 36 26 00

SE VÅRE NETTSIDER: www.hovli.no
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Ta kontakt med din lokale 
leverandør og finn ut hva de 

kan hjelpe deg med 
Hytteguiden
hjelper deg til raskt å komme i kontakt med tilbydere 
av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres
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ALPINT
Stavadalen Skisenter
Selskap - catering
2933 Reinli
Tlf. 91562621/61347114
vidastav@online.no

Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Gamlestølen – Jomfruslett-
heisen.  
Fjellstogo – Overnatting.
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

BYGG OG ANLEGG
Byggmester  
Åge Kleven as
Østerlidbygda 2,  
2890 Etnedal
Tlf. 957 97 299
aagekleven@gmail.com

Byggmester Ranheim AS 
2920 Leira
Tlf. 61 36 20 62
www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

Byggmester Ola Veltun
Alt innen nybygg, tilbygg, 
restaurering og tegninger 
2943 Rogne
Tlf. 905 72 775
olavelt@online.no

Byggmester  
Haldor Ødegård
Hus, hytter, restaurering, 
og prosjektering. Sentral 
godkjenning. Fagkunnskap 
gir trygghet
2967 Lomen
Tlf. 915 74 316
haldooe@online.no

Byggmester  
Ove Gunnar Viken
2930 Bagn
Tlf. 958 63 546
oveviken@bbnett.no
www.byggmester-viken.no

FG Bygg AS
Vi utfører alt innen nybygg, 
tilbygg, våtrom, restaure-
ring og rehabilitering
2930 Bagn
Tlf. 416 09 692
www.fg-bygg.no   
goran@fg-bygg.no 

Fjell-Bygg as 
Bygg-og tømmermester.  
Alt innen prosjektering, 
tening og snekkerarbeid. 
Grunnmur/radonsperre/
torvtaksmembran.
2940 Heggenes
Tlf. 915 28 490 
post@fjell-bygg.no

Geir Hovdas  
Hytte & Graveservice
2967 Lomen
Tlf. 976 30 311
Tomtegraving, vegbygging, 
avløpsanlegg, minirense- 
anlegg m/prosjektering, 
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net

Grindaheim Bygg 
og Restaurering
Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke
v/ Bøye Kvale
2975 Vang
Tlf. 913 01 314
www.grindaheim-bygg.no  
post@grindaheim-bygg.no

Hambro Bygg AS
Oppføring og restaurering 
av bygg, samt alt som har 
tilknytning til dette. 
Ingen reklame er bedre enn 
fornøyde kunder.
2960 Røn - Tlf. 992 35 884
www.hambrobygg.no 
janmartin@hambrobygg.no

Haugrudbygg AS
Nybygg, tilbygg, restaurering
Tyinvegen 1753, 2960 Røn
Tlf. 957 93 465
www.haugrudbygg.no 
post@haugrudbygg.no

Hovrud Maskin
Alle typer gravearbeid.  
Transport, brøyting,  
trykkspyling, trefelling
Ole Einar Hovrud
2920 Leira
Tlf. 481 33 000
oeh@live.no

Byggmester 
Harald Thomas Jevne
Bygg og tømrartjenester
2975 Vang
Tlf. 992 52 494
harjev@online.no

Maskinentreprenør 
Knut Amundsen
Riving av bygninger   
Flyting av masse
2937 Begna
Tlf. 911 92 480
kn-amund@online.no 

Rogne Bygg A/S
Bygdinvegen 3652
2953 Beitostølen
Tlf. 613 42 440 - 905 16 161
Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

Slidre Bygg- og 
Prosjektering AS 
2966 Slidre
Tlf. 61 34 42 99
post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no

Sælid Bygg
2960 Røn  • Tlf. 911 81 534
post@saelidbygg.no
www.saelidbygg.no

TK Totalbygg AS
Alt innen Tre og Betong
2973 Ryfoss
Tlf. 990 09 484
www.tktotalbygg.no

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid.
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

Valdres Brønnboring AS
Energiboring - Brønntryk-
king - Pumpemontering
Kalplassen, 2920 Leira 
Tlf. 61 36 37 79
valdresbrønnboring.no

Valdres Hytter as
2923 Tisleidalen
Tlf. 61 36 41 80/950 84 180
valdhytt@online.no

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og  
anleggsutstyr
Kalplassen, 2920 Leira 
Tlf. 907 04 633
valdresutleiesenter.no

Vassfarbygg as
3528 Hedalen
Tlf. 907 62 578/916 33 515
postmaster@vassfarbygg.no

VIGAS - 
Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!
Tlf. 905 02 327
www.vigas.no

BYGGEVARER
Bagn Byggsenter AS
Rikt utvalg av det du 
trenger i en byggeprosess 
eller til rehabilitering 
av hus og hytte; trelast, 
byggevarer, jernvarer, 
maling og interiør. 
Velkommen innom for ideer 
og inspirasjon
2930 Bagn - Tlf. 61 34 75 70
www.bagnbyggsenter.no  info@
bagnbyggsenter.no

ByggXtra
Tveitabru Bygg AS
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

Byggmakker Skattum 
avd. Leira
Alt innen trelast og bygge-
varer. Vinduer og dører. 
Maling og interiør.  
Bad og garderober.  
Jernvarer og verktøy
Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10
post.leira@byggmakker.as
www.skattum.no

Fredlund Sag og Høvleri
Panel, listverk,  
spesialprofiler
2920 Leira
Tlf. 900 19 872
www.fredlundsag.no  
fredlundsag@gmail.com

Fosheim Sag  
& Høvleri AS
2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00
fosheimsag.no

Kvismo Sag AS
Godt utvalg i trelast,  
byggevarer og verktøy 
2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85
www.kvismosag.no
kvismo@online.no

Linjordet Sag - Laft og 
Høvleri
v/Magne Gardshaug 
Linjordet
2960 Røn
Tlf. 917 23 537

Maxbo Etnedal
Bygg-jernvare- 
trelast-maling
Tlf. 61 12 01 25
www.maxbo.no

Solheim Trevare AS
Hagagrendvegen 18,
2933 Reinli
Tlf. 61 34 70 03/913 38 885
olearne@solheim-trevare.no
www.solheim-trevare.no

Storefoss Sag DA
Spesialist på trelast
Åpent man.- fre, 7.30–16. 
Lør. 9–13
2940 Heggenes 
Tlf. 61 34 00 48
post@storefoss.no
www.storefoss.no

EIENDOM
Privatmegleren Valdres
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 00
o.qvale@privatmegleren.no
www.privatmegleren.no

DNB Eiendom Valdres
2900 Fagernes      
Tlf. 47 48 29 60 00
fagernes@dnbeiendom.no  
www.dnbeiendom.no
Følg oss gjerne på Facebook

EIENDOMS-
UTVIKLING

Stavadalen Holding
2933 Reinli
Tlf. 915 62 621
vidastav@online.no
www.stavadalen.no

Vaset  
Utbyggingsselskap as
2966 Slidre
Tlf. 959 45 153
post@vaset.com

Ølnesseter Hyttegrend
Nøkkelen til det gode liv. 
Tomter opp mot 1000 m.o.h.
Andreas Råheim tlf. 992 87 000
Vemund Østgård tlf. 481 67 260
www.olnesseter.no

Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Helårsområde med alle 
fasiliteter og mange  
aktiviteter. 
Vi tilbyr hytter og tomter!
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

Grønolslie AS
Nye og unike tomter  
i Grønolslie
2952 Beito
Tlf. 61 35 29 90
gronolen@gronolen.no 
www.gronolslie.no

 ELEKTRISKE
ARTIKLER

Data & Tv-Service AS
Når kompetanse og 
fagkunnskap betyr noe. 
Gullsmedvegen 13 
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 07 10

Elkjøp Stormarked 
Fagernes
Hvitevarer/småelektrisk. 
Tele/data produkter. Lyd og 
bilde. Serviceavdeling.  
Hytteavdeling. Varmepumper
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 29 90

Stensrud Elektro 
Radio/TV, salg/hytteutstyr,  
service og montering
2930 Bagn
Tlf. 61 34 69 92
stensrud.elektro@online.no 

ENERGI-
FORSYNING

LPG Valdres
Lavpris propan
Kalplassen,  
2920 Leira i Valdres
Tlf. 907 04 633

ValdresEnergi
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00
post@valdresenergi.no
www.valdresenergi.no
www.facebook.com/ 
ValdresEnergi.no

Vang Energi KF
2975 Vang
Tlf. 61 36 75 50
epost@vangenergi.no
www.vangenergi.no

HYTTESERVIcE
Beitostølen Vakt og 
Hytteservice DA.
2940 Heggenes
Vi tar vare på DINE verdier!
Tlf. 913 00 961 
bsvakthytteservice@gmail.com

Hedalen Hytteservice AS
3528 Hedalen
Din lokale servicemann  
og fagforhandler av alt 
hytteutstyr på Hedals-
fjellet, Valdres og deler av 
Hallingdal og Ringerike. 
Sender også varer over hele 
landet til en god pris
Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

HÅNDTVERKER
Brusveen 
Snekkerverksted AS
Vi lager ditt heltre kjøkken 
på bestilling, samt dører, 
vinduer og skap, Håndverk 
vi er stolte av å utføre
2940 Heggenes - Tlf. 412 01 140
abrusveen@hotmail.com 

Comfort Fagernes 
Fagernes Rør AS
Tenk varme og miljø 
Spør eksperten, bruk  
rørleggeren i nærheten
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 78 00
fagernes@comfort.as

Øystre Slidre  
Snikkarlag AS
Bygdinvegen 1656, 2943 Rogne
Vår kvalitet – din trygghet
Tlf. 957 32 765  
snikkarlag@online.no

Grønvold Snekker- 
veksted AS
Trapper, kjøkken, bad, 
senger og garderobe
Bygdinvegen 1574,2943 Rogne 
Tlf. 407 67 423 / 900 42 165
gsverksted@online.no

KJøPESENTER
Amfi Valdres 
2920 Leira
Åpningstider kl 10–20 (18)
Meny, Biltema åpner kl 08 
alle dager.  
Apotek 1 kl 10–18 man.-tors., 
kl 10–20 fre., kl 10–16 lør.
Tlf. 61 35 69 00
http://www.amfi.no/valdres

KUNST
OG HÅNDTVERK

Marit Anny’s Vevstogo
– 25-årsjubileum i 2014 – 
Vevnader til pryd og nytte. 
Servering av Valdreskost i 
sommerhalvåret.
2967 Lomen - Tlf. 924 53 675
maritanny@maritannysvevstogo.no
www.maritannysvevstogo.no

Valdres Arbeidssenter AS
Vi utfører vaskeritjenester!
Håndlagde vevprodukter 
til hytter og hus – gjerne 
etter farger og mål. 
Kontakt vår avdeling i 
Tveitavegen på Fagernes.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2
www.vas-as.no

MALER
Byggtapetserer  
og maler
Ole Andreas Haadem
Tregulvsliping-luting-
lakkering-våtrom
2920 Leira
Tlf. 951 43 861

MEDIA
Avisa Valdres
Hold deg oppdatert på hva 
som skjer i Valdres
Tlf. 61 36 42 00
www.avisa-valdres.no

MøBLER
OG INTERIøR

Alle Gode Ting er Tre
Vi leverer det meste til hjem 
og hytte 
2977 Øye
Tlf. 480 95 948/907 89 465
www.allegodetingertre.com 
arnestende@gmail.com

Falken Trevare
Få det som du vil - 
på hytta og hjemme 
La deg inspirere
2960 Røn
Tlf. 61 34 44 20/957 43 723
www.falken-trevare.no post@
falken-trevare.no

Bohus Møbelhuset  
Amfi Valdres
2920 Leira
Tlf. 61 36 22 55/971 51 250
unni.jacobsen@bohus.no
www.bohus.no

Fargerike Fagernes/ 
Varmefag
Vi er spesialforretning 
innen maling, tapet, gulv, 
flis, gardiner , tepper, ovner 
og hytteustyr. 
Jernbanevegen,  
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 11
karin@fargerikefagernes.no
www.fargerike.no
www.varmefagfagernes.no

Lev Vel 
Interiørkonsulent
Forhandler kjøkken,  
bad, garderober,  
hvitevarer, tepper, 
gardiner og tilbehør. 
tegner, planlegger og 
veileder. 
Befaring hos kunde
2900 Fagernes
Tlf. 918 17 947
aud@levvel-interior.no
www.levvel-interior.no
Følg oss på facebook!

Møbelringen,  
Bakken & Bakken
Fagernes Kjøpesenter 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00
post.fagernes 
@mobelringen.no
www.mobelringen.no

OVERNATTING
Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Helårsområde med alle 
fasiliteter og mange  
aktiviteter.  Besøksgård – 
hester – fiske – jakt.
Vi tilbyr hytter og  
campingtun!
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

Gomobu Fjellstue og 
Hyttetun
2960 Røn - Tlf. 952 70 460
www.gomobu.no post@
gomobu.no

SERVERING
Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Helårsområde med alle 
fasiliteter og mange  
aktiviteter. 
cafeteria – selskap – kickoff
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

Peppes Pizza Beitostølen
Større og variert meny i 
restauranten. Ta med hjem
2953 Beitostølen
Tlf. 22 22 55 55
www.peppes.no

Vasetstølen
Severing og hytter
Vaset, 2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50
www.vasetstolen.no 
post@vasetstolen.no

TAKST
Valdres takst og 
Eiendom AS
Taksttjenester, uavhengig 
kontroll, tetthetskon-
troll og thermografi
2528 Hedalen
Tlf. 906 25 438
fihool@frisurf.no

Takstkontoret Valdres AS
Velkommen til takstkontoret 
i Valdres - ditt takstkontor i 
Oppland!  
Boligtakst, verditaksering, 
lånetakst, verdivurdering m.m.
Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss. 
30 års erfaring. 
Tlf: 61 34 43 05 
Mobil: 911 23 253
martin@valdrestakst.no
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Ta kontakt med din lokale 
leverandør og finn ut hva de 

kan hjelpe deg med 
Hytteguiden
hjelper deg til raskt å komme i kontakt med tilbydere 
av varer og tjenester til hytteeiere i Valdres
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ALPINT
Stavadalen Skisenter
Selskap - catering
2933 Reinli
Tlf. 91562621/61347114
vidastav@online.no

Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Gamlestølen – Jomfruslett-
heisen.  
Fjellstogo – Overnatting.
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

BYGG OG ANLEGG
Byggmester  
Åge Kleven as
Østerlidbygda 2,  
2890 Etnedal
Tlf. 957 97 299
aagekleven@gmail.com

Byggmester Ranheim AS 
2920 Leira
Tlf. 61 36 20 62
www.ranheim.no
byggmester@ranheim.no

Byggmester Ola Veltun
Alt innen nybygg, tilbygg, 
restaurering og tegninger 
2943 Rogne
Tlf. 905 72 775
olavelt@online.no

Byggmester  
Haldor Ødegård
Hus, hytter, restaurering, 
og prosjektering. Sentral 
godkjenning. Fagkunnskap 
gir trygghet
2967 Lomen
Tlf. 915 74 316
haldooe@online.no

Byggmester  
Ove Gunnar Viken
2930 Bagn
Tlf. 958 63 546
oveviken@bbnett.no
www.byggmester-viken.no

FG Bygg AS
Vi utfører alt innen nybygg, 
tilbygg, våtrom, restaure-
ring og rehabilitering
2930 Bagn
Tlf. 416 09 692
www.fg-bygg.no   
goran@fg-bygg.no 

Fjell-Bygg as 
Bygg-og tømmermester.  
Alt innen prosjektering, 
tening og snekkerarbeid. 
Grunnmur/radonsperre/
torvtaksmembran.
2940 Heggenes
Tlf. 915 28 490 
post@fjell-bygg.no

Geir Hovdas  
Hytte & Graveservice
2967 Lomen
Tlf. 976 30 311
Tomtegraving, vegbygging, 
avløpsanlegg, minirense- 
anlegg m/prosjektering, 
krattknusing, brøyting
geir@hovda.net

Grindaheim Bygg 
og Restaurering
Nybygg, tilbygg, grunnmur/
dekke
v/ Bøye Kvale
2975 Vang
Tlf. 913 01 314
www.grindaheim-bygg.no  
post@grindaheim-bygg.no

Hambro Bygg AS
Oppføring og restaurering 
av bygg, samt alt som har 
tilknytning til dette. 
Ingen reklame er bedre enn 
fornøyde kunder.
2960 Røn - Tlf. 992 35 884
www.hambrobygg.no 
janmartin@hambrobygg.no

Haugrudbygg AS
Nybygg, tilbygg, restaurering
Tyinvegen 1753, 2960 Røn
Tlf. 957 93 465
www.haugrudbygg.no 
post@haugrudbygg.no

Hovrud Maskin
Alle typer gravearbeid.  
Transport, brøyting,  
trykkspyling, trefelling
Ole Einar Hovrud
2920 Leira
Tlf. 481 33 000
oeh@live.no

Byggmester 
Harald Thomas Jevne
Bygg og tømrartjenester
2975 Vang
Tlf. 992 52 494
harjev@online.no

Maskinentreprenør 
Knut Amundsen
Riving av bygninger   
Flyting av masse
2937 Begna
Tlf. 911 92 480
kn-amund@online.no 

Rogne Bygg A/S
Bygdinvegen 3652
2953 Beitostølen
Tlf. 613 42 440 - 905 16 161
Info@rognebygg.no
www.rognebygg.no

Slidre Bygg- og 
Prosjektering AS 
2966 Slidre
Tlf. 61 34 42 99
post@slidre-bygg.no
www.slidre-bygg.no

Sælid Bygg
2960 Røn  • Tlf. 911 81 534
post@saelidbygg.no
www.saelidbygg.no

TK Totalbygg AS
Alt innen Tre og Betong
2973 Ryfoss
Tlf. 990 09 484
www.tktotalbygg.no

Tveitabru Bygg AS
Alt i byggevarer og arbeid.
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

Valdres Brønnboring AS
Energiboring - Brønntryk-
king - Pumpemontering
Kalplassen, 2920 Leira 
Tlf. 61 36 37 79
valdresbrønnboring.no

Valdres Hytter as
2923 Tisleidalen
Tlf. 61 36 41 80/950 84 180
valdhytt@online.no

Valdres Utleiesenter AS
Lifter - Bygg og  
anleggsutstyr
Kalplassen, 2920 Leira 
Tlf. 907 04 633
valdresutleiesenter.no

Vassfarbygg as
3528 Hedalen
Tlf. 907 62 578/916 33 515
postmaster@vassfarbygg.no

VIGAS - 
Valdres Industrigulv AS
GUTTA PÅ GØLVET!
Tlf. 905 02 327
www.vigas.no

BYGGEVARER
Bagn Byggsenter AS
Rikt utvalg av det du 
trenger i en byggeprosess 
eller til rehabilitering 
av hus og hytte; trelast, 
byggevarer, jernvarer, 
maling og interiør. 
Velkommen innom for ideer 
og inspirasjon
2930 Bagn - Tlf. 61 34 75 70
www.bagnbyggsenter.no  info@
bagnbyggsenter.no

ByggXtra
Tveitabru Bygg AS
Tveitamoen, 2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 02
post@tveitabru.no
www.tveitabru.no

Byggmakker Skattum 
avd. Leira
Alt innen trelast og bygge-
varer. Vinduer og dører. 
Maling og interiør.  
Bad og garderober.  
Jernvarer og verktøy
Skulevegen 5, 2920 Leira
Tlf. 61 36 34 10
post.leira@byggmakker.as
www.skattum.no

Fredlund Sag og Høvleri
Panel, listverk,  
spesialprofiler
2920 Leira
Tlf. 900 19 872
www.fredlundsag.no  
fredlundsag@gmail.com

Fosheim Sag  
& Høvleri AS
2960 Røn
Tlf. 61 34 46 00
fosheimsag.no

Kvismo Sag AS
Godt utvalg i trelast,  
byggevarer og verktøy 
2973 Ryfoss
Tlf. 61 36 81 85
www.kvismosag.no
kvismo@online.no

Linjordet Sag - Laft og 
Høvleri
v/Magne Gardshaug 
Linjordet
2960 Røn
Tlf. 917 23 537

Maxbo Etnedal
Bygg-jernvare- 
trelast-maling
Tlf. 61 12 01 25
www.maxbo.no

Solheim Trevare AS
Hagagrendvegen 18,
2933 Reinli
Tlf. 61 34 70 03/913 38 885
olearne@solheim-trevare.no
www.solheim-trevare.no

Storefoss Sag DA
Spesialist på trelast
Åpent man.- fre, 7.30–16. 
Lør. 9–13
2940 Heggenes 
Tlf. 61 34 00 48
post@storefoss.no
www.storefoss.no

EIENDOM
Privatmegleren Valdres
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 97 00
o.qvale@privatmegleren.no
www.privatmegleren.no

DNB Eiendom Valdres
2900 Fagernes      
Tlf. 47 48 29 60 00
fagernes@dnbeiendom.no  
www.dnbeiendom.no
Følg oss gjerne på Facebook

EIENDOMS-
UTVIKLING

Stavadalen Holding
2933 Reinli
Tlf. 915 62 621
vidastav@online.no
www.stavadalen.no

Vaset  
Utbyggingsselskap as
2966 Slidre
Tlf. 959 45 153
post@vaset.com

Ølnesseter Hyttegrend
Nøkkelen til det gode liv. 
Tomter opp mot 1000 m.o.h.
Andreas Råheim tlf. 992 87 000
Vemund Østgård tlf. 481 67 260
www.olnesseter.no

Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Helårsområde med alle 
fasiliteter og mange  
aktiviteter. 
Vi tilbyr hytter og tomter!
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

Grønolslie AS
Nye og unike tomter  
i Grønolslie
2952 Beito
Tlf. 61 35 29 90
gronolen@gronolen.no 
www.gronolslie.no

 ELEKTRISKE
ARTIKLER

Data & Tv-Service AS
Når kompetanse og 
fagkunnskap betyr noe. 
Gullsmedvegen 13 
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 07 10

Elkjøp Stormarked 
Fagernes
Hvitevarer/småelektrisk. 
Tele/data produkter. Lyd og 
bilde. Serviceavdeling.  
Hytteavdeling. Varmepumper
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 29 90

Stensrud Elektro 
Radio/TV, salg/hytteutstyr,  
service og montering
2930 Bagn
Tlf. 61 34 69 92
stensrud.elektro@online.no 

ENERGI-
FORSYNING

LPG Valdres
Lavpris propan
Kalplassen,  
2920 Leira i Valdres
Tlf. 907 04 633

ValdresEnergi
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 60 00
post@valdresenergi.no
www.valdresenergi.no
www.facebook.com/ 
ValdresEnergi.no

Vang Energi KF
2975 Vang
Tlf. 61 36 75 50
epost@vangenergi.no
www.vangenergi.no

HYTTESERVIcE
Beitostølen Vakt og 
Hytteservice DA.
2940 Heggenes
Vi tar vare på DINE verdier!
Tlf. 913 00 961 
bsvakthytteservice@gmail.com

Hedalen Hytteservice AS
3528 Hedalen
Din lokale servicemann  
og fagforhandler av alt 
hytteutstyr på Hedals-
fjellet, Valdres og deler av 
Hallingdal og Ringerike. 
Sender også varer over hele 
landet til en god pris
Tlf. 907 94 433
www.hedalsfjellet.no

HÅNDTVERKER
Brusveen 
Snekkerverksted AS
Vi lager ditt heltre kjøkken 
på bestilling, samt dører, 
vinduer og skap, Håndverk 
vi er stolte av å utføre
2940 Heggenes - Tlf. 412 01 140
abrusveen@hotmail.com 

Comfort Fagernes 
Fagernes Rør AS
Tenk varme og miljø 
Spør eksperten, bruk  
rørleggeren i nærheten
Bygdinvegen 2, 2900 Fagernes
Tlf. 61 35 78 00
fagernes@comfort.as

Øystre Slidre  
Snikkarlag AS
Bygdinvegen 1656, 2943 Rogne
Vår kvalitet – din trygghet
Tlf. 957 32 765  
snikkarlag@online.no

Grønvold Snekker- 
veksted AS
Trapper, kjøkken, bad, 
senger og garderobe
Bygdinvegen 1574,2943 Rogne 
Tlf. 407 67 423 / 900 42 165
gsverksted@online.no

KJøPESENTER
Amfi Valdres 
2920 Leira
Åpningstider kl 10–20 (18)
Meny, Biltema åpner kl 08 
alle dager.  
Apotek 1 kl 10–18 man.-tors., 
kl 10–20 fre., kl 10–16 lør.
Tlf. 61 35 69 00
http://www.amfi.no/valdres

KUNST
OG HÅNDTVERK

Marit Anny’s Vevstogo
– 25-årsjubileum i 2014 – 
Vevnader til pryd og nytte. 
Servering av Valdreskost i 
sommerhalvåret.
2967 Lomen - Tlf. 924 53 675
maritanny@maritannysvevstogo.no
www.maritannysvevstogo.no

Valdres Arbeidssenter AS
Vi utfører vaskeritjenester!
Håndlagde vevprodukter 
til hytter og hus – gjerne 
etter farger og mål. 
Kontakt vår avdeling i 
Tveitavegen på Fagernes.
Tlf. 61 35 78 50 innvalg 2
www.vas-as.no

MALER
Byggtapetserer  
og maler
Ole Andreas Haadem
Tregulvsliping-luting-
lakkering-våtrom
2920 Leira
Tlf. 951 43 861

MEDIA
Avisa Valdres
Hold deg oppdatert på hva 
som skjer i Valdres
Tlf. 61 36 42 00
www.avisa-valdres.no

MøBLER
OG INTERIøR

Alle Gode Ting er Tre
Vi leverer det meste til hjem 
og hytte 
2977 Øye
Tlf. 480 95 948/907 89 465
www.allegodetingertre.com 
arnestende@gmail.com

Falken Trevare
Få det som du vil - 
på hytta og hjemme 
La deg inspirere
2960 Røn
Tlf. 61 34 44 20/957 43 723
www.falken-trevare.no post@
falken-trevare.no

Bohus Møbelhuset  
Amfi Valdres
2920 Leira
Tlf. 61 36 22 55/971 51 250
unni.jacobsen@bohus.no
www.bohus.no

Fargerike Fagernes/ 
Varmefag
Vi er spesialforretning 
innen maling, tapet, gulv, 
flis, gardiner , tepper, ovner 
og hytteustyr. 
Jernbanevegen,  
2900 Fagernes
Tlf. 61 36 06 11
karin@fargerikefagernes.no
www.fargerike.no
www.varmefagfagernes.no

Lev Vel 
Interiørkonsulent
Forhandler kjøkken,  
bad, garderober,  
hvitevarer, tepper, 
gardiner og tilbehør. 
tegner, planlegger og 
veileder. 
Befaring hos kunde
2900 Fagernes
Tlf. 918 17 947
aud@levvel-interior.no
www.levvel-interior.no
Følg oss på facebook!

Møbelringen,  
Bakken & Bakken
Fagernes Kjøpesenter 
2900 Fagernes
Tlf. 61 35 77 00
post.fagernes 
@mobelringen.no
www.mobelringen.no

OVERNATTING
Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Helårsområde med alle 
fasiliteter og mange  
aktiviteter.  Besøksgård – 
hester – fiske – jakt.
Vi tilbyr hytter og  
campingtun!
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

Gomobu Fjellstue og 
Hyttetun
2960 Røn - Tlf. 952 70 460
www.gomobu.no post@
gomobu.no

SERVERING
Gamlestølen –  
fjelleventyret i Valdres
Helårsområde med alle 
fasiliteter og mange  
aktiviteter. 
cafeteria – selskap – kickoff
2890 Etnedal
Tlf. 61 12 17 00
www.gamlestolen.no
post@gamlestolen.no

Peppes Pizza Beitostølen
Større og variert meny i 
restauranten. Ta med hjem
2953 Beitostølen
Tlf. 22 22 55 55
www.peppes.no

Vasetstølen
Severing og hytter
Vaset, 2960 Røn
Tlf. 61 36 33 50
www.vasetstolen.no 
post@vasetstolen.no

TAKST
Valdres takst og 
Eiendom AS
Taksttjenester, uavhengig 
kontroll, tetthetskon-
troll og thermografi
2528 Hedalen
Tlf. 906 25 438
fihool@frisurf.no

Takstkontoret Valdres AS
Velkommen til takstkontoret 
i Valdres - ditt takstkontor i 
Oppland!  
Boligtakst, verditaksering, 
lånetakst, verdivurdering m.m.
Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss. 
30 års erfaring. 
Tlf: 61 34 43 05 
Mobil: 911 23 253
martin@valdrestakst.no
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Hvis du legger skituren gjennom 
fjellnær skog, har du muligheten 
for en stor – og i europeisk sam-
menheng svært sjelden – natur-
opplevelse. Hos oss i Valdres, 
langt unna eksos, industrirøyk og 
bystøv, har skogstrærne skjegg.

Skjegget på trærne hører til lavene. Lav regnes som 
en del av soppriket, men plasseringen innen biolo-
gien er nok litt mer komplisert enn det.  Hver lavart 
er dannet ved et tett samarbeid mellom én sopp og 
én grønnalge, én sopp og én fotosyntetiserende bak-
terie eller en sammensetning av alle disse tre livs-
formene. Det er mye vi ikke vet om lavene. Enkelte 
eksperter mener at flere andre mikroorganismer er 
involvert.

Samboerskap og næringssamarbeid
Det enestående og tette samarbeidet mellom helt 
ulike livsformer oppsto antageligvis allerede da de 
første levende vesener kom opp fra urhavet. Sam-
spillet dem imellom er helt nødvendig for at hver av 
partnerne skal få formert seg og trives. Soppvevet 
som ligger rundt alge- og bakteriecellene,  beskytter 
dem mot UV-stråling og uttørking. 

I noen tilfeller lager soppene også illesmakende 
eller giftige forbindelser som holder skadedyr un-
na. Algene driver fotosyntese, som forsyner sop-
pene med enkle karbohydrater (sukker). I tillegg 
kan blågrønnbakterier omgjøre fritt nitrogen i lufta 
(N2) til ammonium (NH3), slik at enkelte lav kan 
vokse på veldig næringsfattige steder. 

Å spre seg på jorden
Lav har utviklet spesielle metoder for å formere seg. 
Den enkleste er at en bit av lavkroppen brekker av 
og blåser videre til neste vokseplass. Mange lav dan-
ner egne små strukturer for å få spredd seg. Det kan 
være små nøster av sammenfiltrete sopper og alger 
som danner mjølaktige belegg eller små kuler el-
ler pigger som lett brekker av.  Sopp-partneren kan 
gjerne formere seg på egenhånd. Da lager de små 

sporehoper på overflaten av laven. Soppsporene 
sprer seg effektivt med vinden, men så er de avhen-
gige av å havne en plass hvor de riktige algene er til 
stede. 

Mat for mange 
Spredningsjobben blir støttet av fuglekonge, lav-
skrike og småmeiser, som jakter i hengelav-kolo-
niene. Der skjegget brer seg på kvister og greiner 
har fuglene minst tre-fire ganger så stor sjanse for 
å finne mat som i annen skog, for her trives talløse 
små edderkoppdyr og insekter. Mange hengelaver 
utgjør også matreserver for hjort og rein i perioder 
når det er mye snø.  

Lav har ikke røtter. All næring og vann tas opp 
gjennom luft, regnvann eller sigevann som kommer 
langs barken på trærne de bor på. Skjegget skader 
ikke trærne det henger på.

Når de blir borte
Lav vokser sakte. Flatehogst og ung, rasktvoksende 
skog er dårlige eller uegnete levesteder. Omløpsti-
dene i moderne skogbruk er for raske til at lav rek-
ker å etablere seg og spre seg videre.  Derfor er de 
fleste hengelavene avhengige av gammelskogen. 
Lav er ekstremt utsatt for skader fra luftforurensin-
ger. Svovelforbindelser er særlig skadelige. Fjern-
transportert luft fra industriområdene i Mellom-
Europa sørget for at hengelav gikk sterkt tilbake i 
forrige århundre. Vi kan takke den klare, reine lufta 
i Valdres for at vi har særlig rike forekomster av 
skjeggete trær.

MJUKTJAFS: Dette mjuke, gulgrønnne, opp til 30 cm lange skjegget vokser i fuktig og lysåpen skog, sumpskog eller bekkekløf-
ter.  Hogst eller byggevirksomhet i nærheten fører til endret luftfuktighet, noe som ofte får mjuktjafsen til å forsvinne. Valdres 
har kanskje Norges rikeste forekomster av mjuktjafs.

LAVSKRIKE: Gammel, seintvokst skog og rein luft er 
en forutsetning for at vi kan oppleve lavskrika. Lavene 
utgjør isolasjon, gjemmested og matlager for talløse 
småkryp gjennom vinteren, og skogstrær med mye 
hengelav og kvistlav er typiske jaktmarker.

Der trær har
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GUBBESKJEGG: Mens strylav ligner på juleglitter, har gubbeskjegg forgreininger 
som en Y. Gubbeskjegg er også ganske følsom for skiftninger i luftfuktighet, men er 
mye vanligere i gammel skog enn kollegaene som regnes blant urskogs-lav. 

HENGESTRY: På strylavene står smågreinene ut i rett vinkel fra hovedgreinene. 
Små vorter på greinene tjener til formering. Hengestry er kortere og mindre impo-
nerende enn sin sjeldne slektning huldrestry, men forekommer til gjengjeld langt 
oftere.

MØRKSKJEGG: Brunskjegglavene har fra gammelt av blitt brukt til fôr, til sårvask 
og endatil som kosttilskudd i grøten i nødsår. Anvendelse av mørkskjegg for små-
nissene er kanskje den mest aktuelle av de tradisjonelle bruksområdene i dag. 

REIN: Når ising eller tjukk snø gjør det vanskelig å grave seg ned til bakken, trekker 
reinen ned i bjørkebeltet for å beite på hengelav og kvistlav. Reinsdyrmagen kan 
takle tungt fordøyelige lavforbindelser, men rådyr og hjort forsyner seg også gjerne 
av skjegget.

TOPPMEIS: Flere arter av meiser og en og annen fuglekonge slår seg ofte sammen 
i såkalte meisetog om vinteren.  Jaktområdene er helst gamle bestander av bartrær 
med mye skjegglav. Det er påvist at slik gammelskog kan innholde fire ganger så 
mange småkryp som lavløs ungskog.

HULDRESTRY: Denne urskogs-laven  
forekommer bare noen få plasser i  
Valdres, i grandominerte åser med mye 
tåke. Huldrestry kan bli flere meter lang 
og har nok stått modell for juleglitteret. 
Hogst og andre inngrep har ført til at ar-
ten er utryddet de fleste steder der  
den har vært kjent. 

MANGFOLDIGE 
VALDRES
Tekst: Tanaquil Enzensberger
Foto: Thor Østbye
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                  www.fagerneskjopesenter.no  

På senteret i februar!

 

Valentinsday 14. februarBenytt anledningen til å vise at du setter pris på din kjære. Spander en kake, en liten gave eller en vakker blomst. Nå var dere sist på kafé sammen og bare nøt hverandres selskap? Husk at det er de små øyeblikkene som teller. Vi deler ut gratis hjerteballonger på senteret.

Mandag - fredag (lør) 10 - 20  (18)
Eurospar: man - fre (lør) 08 - 21  (18)
Vitusapotek: man - tor (lør) 09 - 17   fre 09 - 20  (15)

Følg oss på Facebook!

 

Morsdag 9. februar

Førstkommende søndag har du mulighet til å 

glede noen du er glad i.

Senteret er fullt av gode morsdagstilbud! 

Vi serverer gratis kake til mor på senteret 

lørdag kl 12.00 til 14.00.

 

Vinn gavekort – OL-quizOL kan du se på storskjerm hos oss. Vi byr på gratis kaffe og sjokolade til våre kunder. Blir du med i vår OL-quizkonkurranse kan du vinne gavekort verdi kroner 1000,-

Velkommen 

til en hyggelig 

handel!

VINN GAVEKORT VERDI 1000,-HVOR 
MANGE MEDALJER TAR NORGE?

A5 kupong QUIZ.indd   1

27.01.14   15:14

VINN GAVEKORT VERDI 1000,-

HVOR 

MANGE 

MEDALJER 

TAR NORGE?

A5 kupong QUIZ.indd   1

27.01.14   15:14

 

Vintersportens dagLørdag 15. februar fra kl 13.00 på FagernesVM på truger
- Instruksjon for alle og uhøytidlige konkurranserEn vinterdag på isen

- Stemningsfull moro på isen til musikk    og lysshow 

 

Mammut SALG
17. februar - 1. mars

Bøker inntil 

80%
 avslag!
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Turistverten ved Valdres-
porten, Hans Erik Sørum, 
kjører helelektrisk. 

Det er noe som heter kjærlighet ved 
første blikk. Det er litt slik Hans Erik 
Sørum forklarer sitt forhold til bil-
merket Tesla, den helelektrisk ame-
rikanskproduserte bilen som har tatt 
det norske markedet med storm siste 
året. Etter at bilen ble tilgjengelig også 
på det norske markedet, er det solgt 
nesten 2000 slike biler i Norge i 2013. 
I Valdres er det så langt registrert to 
Tesla, men langt flere går på vegen her 
med hyttefolk bak rattet. Stadig flere 
faktisk.

Rekker 50 mil
En av grunnene til at Tesla-modellen 
har tatt av, henger nok nært sammen 
med rekkevidden. Den kan kjøres 
opptil 50 mil før den trenger lading, 
nødvendigvis litt mindre når kulde-
gradene kryper nedover. Da sier det 
seg sjøl at det er en ypperlig pendler-
bil, eksempelvis Oslo–Valdres. 
– Dette har vært en fantastisk opple-
velse, og det er godt å vite at du kjører 
elektrisk, forteller Hans Erik Sørum, 
som fikk bilen levert i august. Da had-
de han stått på liste i nærmere ett år. 

By og land
– For meg har det også vært et poeng 
at man på landet har de samme mu-
lighetene som i byene. Teknologien 
og miljøperspektivet fascinerer meg, 
sier en entusiastisk Hans Erik Sørum. 
Til daglig er han vert ved turistbedrif-
ten Valdresporten på grensa mellom 
Ringerike og Valdres. Åtte kilometer 
lenger opp driver Sørum slektsgarden 
Sørum der han nå er godt i gang med 
kjøttfe.

– Jeg skal innrømme at jeg er veldig 
oppslukt i det som er av ny teknologi, 
denne bilen er egentlig ei oppkomme 
i så henseende. Kommentarene har 
også vært mange og positive etter at 
folk har oppdaget at jeg kjører elek-
trisk, sier han. 

Må bygge ladestasjoner
Med litt Valdres-bekjedenhet vil Sø-
rum heller trekke oppmerksomheten 
vekk fra bilvidunderet og heller foku-
sere på det faktum at Valdres nærmest 
er uten ladestasjoner. Han minner om 
enn historie i lokalavisa sist sommer 
om en vestreslidring som hadde kjøpt 
ny elektrisk Nissan Lief i Drammen. 
På grunn av manglende lademulig-
heter gjennom Valdres valgte han å 
kjøre heim via Hallingdal.

– Vi har sovet i timen, ladestasjone-
ne må komme der folk er. Energiver-

kene, ikke minst, må kjenne sin besø-
kelsestid. Valdres må følge opp, og da 
tenker Sørum ikke minst på hurtigla-
destasjoner. Nå er det blitt så mange 
Tesla og elektriske biler på vegene 
også i vårt distrikt at infrastrukturen 
bare må på plass, sier han.

Høgteknologisk bil
Tesla-grunnlegger Elon Munst kunne 
tidlig på fjoråret slå fast at Norge tar 
kaka når det gjelder antall solgte Tes-
la-biler per innbygger.

Muligens er det høgteknologien 
som Tesla er satt sammen av, som folk 
fascineres av. Leverandøren reklame-
rer med en teknologi for det 21. århun-
dre. Det avanserte elektriske drivver-
ket i Tesla leverer en fantastisk ytelse. 
I motsetning til forbrenningsmotorer 
med hundrevis av bevegelige deler 
som gnister, pumper, gulper og støn-
ner, har Tesla-motoren bare en beve-
gelig del; rotoren. Resultatet av dette 
er at Tesla S akselererer svært kjapt. 
I løpet av få sekunder er bilen oppe i 
100 kilometer i timen. Uten å nøle og 
uten en dråpe bensin. Drivverket på 
bilen, som sitter mellom bakhjulene, 
bruker energi tre ganger mer effektivt 
enn en bensindrevet motor. 

Tesla-en har mange finesser
Det starter allerede når du nærmer 

deg bilen og skal ta plass. Hver detalj 
på bilen er utformet for å redusere 
luftmotstanden. Dørhåndtakene er 
intet unntak. Når de ikke er i bruk, går 
de tilbake inn i karosseriet. Når sjåfø-
ren nærmer seg bilen med nøkkelen, 
skyves håndtakene ut og kan åpnes 
med et enkelt grep. I det øyeblikk fø-
reren spenner seg fast i førersetet, 
starter bilen.

Interiøret er et kapittel for seg. Det 
er ikke plass her for å gå i detaljer, men 
det mest iøynefallende er dashbordet 
der en 17# Apple berøringsskjerm er 
sentral. Det er via denne skjermen at 
du styrer de digitale instrumentene 
og gir og mottar nødvendige beskje-
der.

Hans Erik byr på kjøretur, denne 
gangen i bil uten eksospotte og føl-
gelig heller ingen utslipp. Og med en 
totalvekt på 2100 kg, ligger bilen som 
støpt på E16. Stabilitetskontrollen 
den er utstyrt med, reagerer spon-
tant på under- eller overstyring ved 
å redusere dreiemomentet og bruke 
bremsene på individuelle hjul for å 
få bedre kontroll i svinger. En god og 
samtidig rå bilopplevelse også for en 
som sverger til veteraner.

TORBJØRN MOEN

Tesla’n ga ny bilopplevelse
Hans Erik Sørum mener at det må bli fortgang i bygging av ladestasjoner

TEKNOLOGISK AVANSERT: Tesla S som Hans Erik Sørum har kjøpt, rekker opptil 50 mil før den må lades. Et fan-
tastisk kjøretøy uten eksosrør og unødvendig forurensing, medgir han. 

DATASKJERM: Via en 17 tommers skjerm midt i 
dashbordet «styres» det meste.

TRENGER LADESTASJONER: Elbilene har egne re-
gistreringsnummer. Hans Erik Sørum mener det må 
komme fart i arbeidet med å bygge flere ladestasjo-
ner mellom Oslo og Valdres.

BILENMIN
Hans Erik Sørum
Tesla S
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I januar satte valdrisen kursen mot 
stillehavsøya der han skal tilbringe 
det kommende året. Før avreise 
møtte Valdresmagasinet sosialantro-
pologen og doktorgradsstipendiaten 
i vante omgivelser på Eilert Sundts 
hus ved Samfunnsvitenskapelige fa-
kultet ved Universitetet i Oslo.

– Et privilegium
29-åringen fra Fagernes har slått seg 
ned i SV-kantina på Blindern. Fem 
etasjer over ligger Sosialantropolo-
gisk institutt der han i høst tok fatt på 
ei fireårig stipendiatstilling.

– Det er et privilegium å kunne dri-
ve med noe av det man synes er aller 
artigst og samtidig bidra på en sam-
funnsnyttig måte, sier Tom Bratrud. 
I doktorgradsavhandlinga skal han 
ta for seg de kulturelle, sosiale og po-
litiske betydningene av omfattende 
endringer i livsbetingelsene for be-
folkninga i øysamfunnet på Ahamb i 
Vanuatu i det sørvestlige Stillehavet.

Toppkarakter og utmerkelse
Dette er imidlertid ikke valdrisen sitt 
første møte med Ahamb og øyas be-
boere. I 2010 var han på et halvt års 
feltarbeid på samme sted. Feltarbei-
det, der han utforska sosialt liv, di-

lemmaer og forhandlinger knytta til 
fellesskap og konflikt, la grunnlaget 
for hans masteroppgave i sosialan-
tropologi, «Finding ways. Commu-
nity and its challenges on Ahamb, 
Vanuatu».

Med bakgrunn i masteroppgava, 
som sto til toppkarakter, skrev Bra-
trud en artikkel til masterstuden-
tenes årbok «Betwixt & Between». 
Denne ble utnevnt til «Beste artikkel» 
da norske og svenske sosialantropo-
loger var samla til årskonferanse i 
Stockholm i 2011 og fikk videre plass i 
Norsk Antropologisk Tidsskrift.

– Å få en slik anerkjennelse er sjøl-
sagt stort. Det gir en faglig tyngde 
som er fin å ta med seg inn i nye arbei-
der, sier 29-åringen beskjedent. 

Det var tips fra førsteamanuensis 
Thorgeir Kolshus, som i dag er sti-
pendiatens veileder, som gjorde ham 
oppmerksom på Vanuatu – republik-
ken bestående av ei rekke mindre 
øyer i det sørvestlige Stillehavet – og 
førte valdrisen til Ahamb. Tre år er nå 
gått siden sosialantropologens for-
rige forskningsopphold på den én 
kvadratkilometer store øya, som har 
omkring 650 beboere, fordelt på tret-
ten forskjellige klaner.

– Sist gang jeg var der, ble jeg 

«adoptert» inn i en av klanene og 
holdt til i den vesle landsbyen Turak 
med de rundt 50 andre som bor der, 
forteller Tom. Det er denne landsby-
en han nå har vendt tilbake til. 

Snakker nasjonalspråket
På øya finnes foruten mye vegetasjon 
og beboernes enkle stråhytter også ei 
egen kirke; etter kristne koloniher-
rers misjonsvirksomhet på øya på 
starten av 1900-tallet, har kirka og 
den kristne tro stått sentralt i sam-
funnet – nesten daglig samles øybo-
erne i kirka. 

Valdrisen var i 2010 med på både 
kirkebesøk og andre daglige gjøre-
mål. Det at han har god kjennskap til 
øya og menneskene som bor der fra 
før, tror 29-åringen danner et godt 
grunnlag for å få ny innsikt i øysam-
funnet. Bislama, nasjonalspråket i 
Vanuatu – hvor det samla finnes hele 
200 forskjellige språk, snakker han 
flytende.

– Språket er ei blanding av engel-
ske, franske og lokale, vanuatiske ord, 
så det var ikke så veldig vanskelig å 
lære seg, forklarer Tom og fortsetter:

– Jeg føler sjøl at jeg har en veldig 
god tone med menneskene der, og det 
er mange jeg gleder meg til å se igjen.

– Viktig å gi en stemme
Sjøl som utenforstående, hvithuda 
europeer, ble forskeren fra Fagernes 
tatt imot med åpne armer av øyfolket 
på Ahamb under sitt første besøk.

– Folk på Ahamb er relativt be-
skjedne og lite frampå, men jeg tror 
de synes det var spennende at det 
kom noen fra Europa som var in-
teressert i det livet de lever. Manges 
viktigste erfaring med folk utenfra 
fra tidligere er gjennom kolonioffise-
rer eller andre som har kommet med 
opphøgde tanker om seg sjøl og den 
kulturen de representerer, sier Tom. 
For å ta seg til den vesle øya, der det 
verken er elektrisitet eller innlagt 
vann, venter en omfattende reise 
med henholdsvis båt og fly fra hoved-
staden Port Vila.

Sett fra et standard vestlig per-
spektiv, regnes Vanuatu som et lite 
«utvikla» land der størsteparten av 
republikkens i overkant av 200.000 
innbyggere i hovedsak lever i sjøl-
forsynte samfunn. Skolegangen på 
Ahamb varer for de fleste ikke lenger 
enn til sjetteklasse, etter at ungdoms-
skolen på stedet ble lagt ned i 2009 på 
grunn av risiko for tsunamier og kli-
maendring. Øybefolkninga bygde da 
egenhendig opp en ny skole på nabo-

GODE VENNER: Tom og vennen og 
«fetteren»Abel i matchende skjorter. 
Foto: Privat

Mellom- 
menneskelige  
møter
Tom Bratrud (29) fra Fagernes har tatt fatt på 
sitt andre forskningsopphold blant befolkninga 
på stillehavsøya Ahamb i Vanuatu. Likhetene 
er flere enn forskjellene mellom vanuatuer og 
valdriser, mener sosialantropologen og doktor-
gradsstipendiaten.

Valdris tett på livet på stillehavsøya Ahamb i Vanuatu
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øya for egne midler, for å ha ungdoms-
skole i nærheten – men mens bar-
neskolen er gratis, koster imidlertid 
ungdomsskole og videregående mye, 
etter lokalt inntektsnivå.

– For min del føles det veldig me-
ningsfylt å kunne bidra til å gi et folk 
som ellers ikke blir hørt i særlig grad, 
en stemme. Folk må innse at vår måte 
å se verden på ikke er den eneste rik-
tige, fortsetter han engasjert.

– Det er unektelig store forskjel-
ler på livet i Vinter-Valdres og på ei 
lita øy i det sørvestre Stillehavet, sier 
29-åringen. Likevel mener sosialan-
tropologen at likhetene mellom val-
driser og Ahambs øyboere er flere enn 
forskjellene.

Flere likhetstrekk
– Valdriser vet jo også litt om hvordan 
det er å bo i utkanten, ler Tom og føl-
ger opp:

– Dessuten viser vi som dem ei vel-
dig stolthet over stedet vi kommer fra, 
dens naturrikdom og tilknytta tradi-
sjoner, fortsetter han.

– Etter mi mening har valdriser og 
vanuatuer flere likhetstrekk også når 
det kommer til væremåte; de er gode, 
rause og ærlige folk, beskjedne og litt 
forsiktige når det kommer til nye ting. 

Likhetsprinsippet står dessuten vel-
dig sterkt og kan vel på mange måter 
sammenlignes med janteloven her 
heime, oppsummerer valdrisen med 
et smil.

– Samtidig har vi nok litt å lære av 
vanuatuene når det kommer til verd-
setting av samhold; de tar seg alltid 
tid til hverandre og holder sammen 
– slektskapsbegrepet er vidt, og det er 
aldri noen som står aleine.

– Jeg ble raskt inkludert da jeg kom 
dit, og det tok ikke lang tid før jeg ble 
behandla som en av dem i den for-
stand at jeg tok del i alt de gjorde og 
fikk min del av hverdagspliktene. Man 
er pliktig til å stille seg sjøl til disposi-
sjon hele tida. Som sosialantropolog 
er du sjøl ditt eget forskningsverktøy. 
Ønsket om å bli integrert og hjelpe til 
opp mot det at jeg faktisk har et formål 
der som forsker, gjør at man blir litt 
splitta, forteller 29-åringen. Han leg-
ger ikke skjul på at det å komme inn i 
dagliglivet på ei stillehavsøy kan være 
utfordrende for en valdris.

– Individtenkninga er innbakt i 
måten jeg vanligvis lever på, mens 
det der nede er ei veldig kollektiv 
samfunnsform. Man føler behov for 
å kunne trekke seg tilbake og være 
litt for seg sjøl innimellom, men med 

et slikt levesett er ikke det alltid like 
enkelt å få til, og det kan tære litt på, 
innrømmer Tom.

Økte endringer
Med et levesett der samhold, solida-
ritet og likhetsprinsipp står sentralt, 
er det å dele på godene en grunnpilar 
i samfunnet gjennom gaveøkonomi.

– Det er imidlertid ei sentralisering 
på gang også på Ahamb. Sjøl om folk 
holder seg på øya og i nærområdet 
det meste av tida, blir øya stadig nær-
mere knytta til det som skjer i hoved-

staden Port Vila, dit også en del har 
flytta. Nyere tids behov melder seg 
etter hvert også på Ahamb, og med 
det trengs penger i større grad. Flere 
av øyas menn begynte i 2012 å dra som 
arbeidsinnvandrere til New Zealand 
for å jobbe på fruktgarder i seks til åtte 
måneder om gangen for å tjene pen-
ger, forklarer stipendiaten, som i løpet 
av forskningsoppholdet skal to turer 
til landet for å komme i kontakt med 
arbeidsinnvandrere fra Vanuatu.

– Arbeiderne kommer tilbake til 
øya med betydelige pengebeløp som 

MØTE MED 
MENNESKER: 
Å møte igjen 
menneskene på 
Ahamb var noe av 
det Tom Bratrud 
så mest fram til da 
Valdresmagasinet 
møtte ham før 
avreise. Her viser 
han fram et blink-
skudd av vennen 
Abel fra forrige 
opphold på øya.

MEDSUPPORTERE:  – Det er mye  
humor på øya. Under VM i fotball i 2010 
bestemte karene i landsbyen min seg for 
å bli med meg og heie på Danmark, som 
en gest til den besøkende antropologens 
naboland. Neste gang burde vi vel heise 
flagget til Valdres FK, sier valdrisen. 
Foto: Privat

ENGASJERT: Sosialantropolog og  
doktorgradsstipendiat Tom Bratrud  
legger engasjert ut om sitt forrige  
forskningsopphold på stillehavsøya 
Ahamb, dit han nå har satt kursen igjen. 
Her sittende i SV-kantina på Blindern.
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etter lokale, gaveøkonomiske prinsip-
per bør deles med slektninger og an-
dre man har en relasjon til. Ettersom 
folk trenger stadig mer kontanter for 
å ta del i det som må kjøpes for penger, 
kan det være ei utfordring å oppfylle 
disse helt sentrale, sosiale, moralske 
prinsippene om deling, samtidig som 
man også legger av midler til seg sjøl 
og sin nærmeste familie, fortsetter 
Tom. Utviklinga bidrar til økte sosiale 
forskjeller og individualisering i sam-
funnet, mener han. 

– Skiller man seg for mye fra nor-
malen, kan man lett bli utsatt for so-
siale sanksjoner i form av rykter og 
beskyldninger. At folk har utøvd magi, 
er for eksempel en forklaringsmodell 
som fra gammelt av har blitt brukt for 
å forklare uønska atferd og endring i 
samfunnet, forklarer sosialantropo-
logen, som forteller at vanuatuene har 
flere ritualer knytta til bekjempelse av 
ond magi.

– Ei utdøende øy
Pengenes kraft er imidlertid ikke den 
eneste utfordringa øysamfunnet står 
overfor. Som ei lita øy i Stillehavet er 
Ahamb og resten av Vanuatu heller 
ikke skåna for vår tids ulike miljøut-
fordringer, som blant annet knyttes til 
klimaendring.

– Ahamb opplever sterk erosjon 
fra havet på den ene sida av øya. Bare 
siden jeg var der sist, har vannet krø-
pet opp mot ti meter innover. Enkelte 
landsbyer står faktisk i fare for å for-
svinne. Vanuatiske myndigheter be-
trakter det flate, langstrakte området 
som ei risikosone – også på grunn av 
en del jordskjelv i området med tilhø-
rende tsunamifare, forteller 29-årin-
gen.

– Faktisk er situasjonen slik at 
Ahambs innbyggere, mye etter press 
fra myndighetene, er i ferd med å 
flytte over på naboøya, Malakula, og 
etablere nye samfunn der fordi øya de 

bor på i dag er så utsatt. Det kan med 
det se ut til at Ahamb er ei utdøende 
øy, fortsetter han.

– Dette er sjølsagt følelseslada for 
øyboerne, som har veldig sterk til-
knytning til stedet de kommer fra. At 
øya de flytter over til har en annen 
økologi med djup regnskog, er dessu-
ten ei utfordring – levesettet deres vil 
endre seg drastisk, sier stipendiaten. 
Å forstå og forklare hvordan det vesle 
øysamfunnet sørvest i Stillehavet på-
virkes av globale prosesser knytta til 
økonomi og klimaendringer blir blant 
hans viktigste oppgaver under hans 
andre opphold på øya.

Humor og varme
Noe usikre framtidsutsikter til tross, 
holder folket på Ahamb likevel humø-
ret oppe.

– Det er mye humor på øya. Under 
VM i fotball i 2010 bestemte karene i 
landsbyen min seg for å bli med meg 
og heie på Danmark, som en gest til 
den besøkende antropologens nabo-
land. Neste gang burde vi vel heise 
flagget til Valdres FK, ler Tom.

Tilbake ved Sosialantropologisk 
institutt henter han fram et fotografi 
han tok på øya. På bildet smiler en 
øyboer bredt og sikter spøkefullt mot 
kameraet med en stokk.

– Dette er Abel. Han er en av dem 
jeg ble best kjent med og «fetteren» 
min i landsbyen, forteller Tom. Hans 
vanuatiske venn lovte ham at ei ny, 
fin hytte skulle stå på plass til ham 
når han kom tilbake. Det er tydelig at 
valdrisens besøk er blitt satt pris på av 
øyboerne. Under forrige opphold fikk 
han en nyfødt, vanuatisk verdens-
borger oppkalt etter seg.

– I dette området er det tradisjon at 
barn blir oppkalt etter slektninger. En 
venn og «slektning», Fedrick, fikk en 
sønn under feltarbeidet og ville kalle 
ham opp etter meg og en av barnets 
onkler, Skipper. Gutten fikk da nav-

net Bratrud Skipper, forteller Tom og 
føyer til:

– I dåpsgave er det vanlig at den som 
har navn til barnet, gir den nyfødte et 
sett klær. Hva var vel da mer naturlig 
enn å bestille trøye og shorts til vesle-
gutt og et par badesko til storebroren 
fra «Ragnhild Wiken» på Fagernes. 
Gutten blir fire år til våren, og det blir 
veldig spennende å møte ham igjen, 
fortsetter han. Leveranse av gavebe-
stillinga var det Toms foreldre som 
sørga for da de kom på besøk til Va-
nuatu under hans forrige forsknings-
opphold.

– Jeg håper å kunne få besøk av fa-
milie og venner også denne gangen. 
Det som er tøffest med å være vekke 
så lenge, er jo at man må være borte 
fra dem man er glad i og gå glipp av 
det som skjer heime, meddeler Tom. 
Levekårene for øvrig trives han imid-
lertid godt med:

– Jeg liker meg godt i den vesle strå-
hytta. Dessuten er jeg vegetarianer, 
så å bo på et sted der folk dyrker det 
de trenger på egen jordlapp og driver 
subsistensfiske, er i grunnen midt i 
blinken – da har man tilgang til sunn, 
dagsfersk, økologisk mat hele tida, 
sier 29-åringen, som forteller at med-
brakt treak fra Valdres falt i smak hos 
vanuatuene forrige gang.

Engasjert ildsjel
Foruten å drive forskning på Vanuatu, 
har Tom både vært utvekslingsstu-
dent i Sør-Afrika og seminarleder i 
India. Grunnlaget for den globale in-
teressen ble lagt i Valdres med tidli-
gere ungdomsarbeider i Nord-Aurdal 
Jasmin Bubric som drivkraft.

– Han utfordra meg og andre til å 
tenke over verdier i eget samfunn og 
stille oss kritiske til ting. Da jeg som en 
av seks valdriser var med på ei rund-
reise på Balkan i 2004, ga det meg nye 
perspektiv på hvordan folk levde og 
forsto verden, forteller Tom. Det fikk 

ham til å legge ut på ei «jorda rundt»-
reise året etter og gjorde dessuten at 
det var sosialantropolog han endte 
opp med å bli.

Det var gjennom skateboardin-
teressen Tom ble kjent med Bubric. 
Som pioneer og pådriver innen skate-
miljøet i Valdres, sto han tett ved Bu-
bric i oppbygginga av ungdomshuset 
Epleby og skateparken utenfor, som i 
dag er revet i forbindelse med oppfø-
ringa av Valdres lokalmedisinske sen-
ter. Interessen og engasjementet er 
der fremdeles, sjøl om tida ikke alltid 
strekker til som travel doktorgrads-
stipendiat.

– Det ligger mitt hjerte veldig nært, 
og jeg er glad for å se at nye, dyktige 
folk er på banen. Det er viktig for 
skatemiljøet i Valdres at det kommer 
på plass en ny skatepark – å prøve den 
er noe av det første jeg skal gjøre når 
jeg kommer tilbake fra Vanuatu, sier 
skateboardentusiasten, som for sitt 
engasjement nylig ble nominert til 
Valdres Gjensidige Brannkasse sin 
ildsjelpris i kategorien «Barn og un-
ge».

– Å supplere hverdagen med noe 
annet enn kun det akademiske er vik-
tig, konstaterer 29-åringen. Så ofte 
han har muligheten, tar han turen 
heim til Valdres for å lade batteriene. 
Nå ser han imidlertid ikke heimbygda 
på et helt år. 

– Det er noe eget ved sommeren 
i Valdres med flott natur, skating og 
gode venner rundt seg, så det blir rart 
og litt trist å gå glipp av den i år, men 
jeg er samtidig veldig glad for å kunne 
gjennomføre et nytt feltarbeid på Va-
nuatu og ser fram til tida som kom-
mer, avslutter valdrisen.

INGRI VALEN EGELAND

PÅ FELTARBEID: Sosialantropologen fra Fagernes skriver notater i stråhytta han oppholdt seg i under forrige feltarbeid på 
Ahamb med selskap av en lokal liten gutt. Foto: Privat

«For min del føles  
det veldig meningsfylt 
å kunne bidra til å gi  
et folk som ellers ikke 
blir hørt i særlig grad, 
en stemme.»

Tom Bratrud
■  Født i 1984. 
■  Kommer fra Fagernes.
■  Har mastergrad i sosialantro- 

pologi fra Universitetet i Oslo, 
hvor han i dag er ansatt i ei  
fireårig stipendiatstilling. 

■  Satte i januar kursen mot 
Ahamb på Vanuatu for sitt 
andre forskningsopphold på  
stillehavsøya.
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Valdres Eiendomskontor
tlf. 61 36 66 33

    - med hjerte     for Valdres. 
   Vakre,   varierte   Valdres   har   alt.   Fra  ville 
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
    med oppkjørte skiløyper. Som Valdres største
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
� � ���������������������
          hyttedrøm
                -
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Hytteeiere får tre ukers 
gratis digitalt abonnement 

på avisa Valdres!
Da kan du lese «Valdres» når du vil og på den måten som passer deg best. 

For å kunne lese papiravisa digitalt på mobil og nettbrett, må du laste 
ned Valdres-app fra App Store eller Google Play. Søk på «avisa Valdres». 
Etter nedlasting av appen må du logge inn. Bruk passord og brukernavn 
som du fikk ved registrering.

Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 61 36 42 00 
(mandag-fredag kl. 08.00-16.00  
om du har spørsmål vedrørende din registrering!

Klikk her for å lese  
hele papiravisa digitalt:
Logg deg på med samme brukernavn  
og passord som når du registrerte deg.

Slik registrerer du deg:
1. Gå inn på avisa-valdres.no
2. Klikk deg inn på en nyhetssak
3.  Klikk på «prøv gratis i tre uker»  

nederst i bildet
4. Følg anvisningene
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Den perfekte toalettløsningen for hytter uten strøm. 
Ingen septik, ingen vannbehov.

Ingen krav til kommunal godkjenning. 
Toalettløsningen er trygg, barnesikker og enkel.

Bytt utUtedoen med Cinderella!

Det var en gang...

www.c indere l l a . as
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Eivind Øyslebø bor på Nordstrand med 
kona og sine voksne døtre, men trådte 
sine barnsko på Fagernes og Leira. Nå i 
vinterferien holder han kunstutstilling 
på Beitostølen.

– Jeg er veldig glad i Valdres og mye 
av naturmotivene mine er hentet der 
ifra. Men jeg maler egentlig alt mulig og 
har mottoet «fremad i alle retninger», 
forteller Eivind.

Startet som gave
Han startet først å male i godt voksen al-
der, men har alltid hatt en forkjærlighet 
for tegning. Da han fikk sjukdommen 
Parkinsonssjukdom, kom også trangen 
til å skape noe med akrylfarger på lerret.

– Det var nok kona mi som maste på 
meg til å begynne med. Hun kjøpte staf-
feli, akrylmaling og lerret som julegave 
til meg for rundt ti år siden. Men det løs-
net først da jeg kom meg over på store 
lerret, forteller Eivind.

Han innrømmer at sjukdommen kan 
prege dagene hans, men klager ikke av 
den grunn.

– Nei, jeg har lært meg til å leve med 
det og gjøre det beste ut av situasjonen. 
Jeg klager ikke. Skjebnen får en ikke 
gjort noe med, sier han rett ut.

Jobber med barn og unge
Eivind har lang fartstid som barne-
vernspedagog. Han gikk på skole i Kø-
benhavn etter at han flyttet fra Valdres 

i 1989. Han returnerte til Oslo etter tre 
år og har siden jobbet mye med barn- og 
unge. Han har vært ansatt både ved Ul-
levål sykehus og seinere i kriminalom-
sorgen. Der har han hjulpet unge sek-
sualovergripere tilbake til samfunnet. 

– Malinga er nok en måte å kople vekk 
tankene fra jobben på, sier han. 

Flere utstillinger
I et intervju med groruddalen.no sier 
Eivind at han ønsker å formidle at man 
ikke alltid trenger å bry seg om små ting. 

– Samfunnet skal alltid rette på oss, 
vi må streve for å være perfekte. Jeg vil 
formidle at man kan være lykkelig ved å 
være «laidback» og ikke bry seg om ba-
gateller, legger han til.

Nå er han klar for utstilling nummer 
to på Årvoll gård på Grorud, og han har 
også hatt en utstilling på Perrongen på 
Fagernes for halvannet år siden. Til 
sammen har han hatt 12 - 15 utstillinger 
og begynner å bli en erfaren kunstner.

– Jeg har fått mange positive tilbake-
meldinger, og det er kjekt. Ikke minst 
Facebook fungerer effektivt slik. Det 
blir nesten som en egen undersøkelse, 
der antall «likes» på de ulike bildene 
også sier litt om salgbarheten. Når det 
er sagt, så er det verste jeg vet å sette en 
pris på bilder. Uff, det liker jeg ikke, sier 
han ærlig.

I ATELIERET: Eivind Øyslebø trives godt med å male på lerret og har slått seg ned 
på Nordstrand. Foto: Privat

NATUR: Natur frå Valdres er ofte motiv, men uten at det alltid er konkrete steder.  
Foto: Privat

TRIVES: Eivind Øyslebø kommer til Valdres i vinterferien med en ny kunstutstilling. 
Foto: Privat

Heim til Valdres med utstilling

Valdrisen Eivind Øyslebø (55) 
gjør det bra som kunstmaler

UTFLYTTEREN
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Røff og grov
Den litt røffe og grove stilen i bil-
dene hans er noe han liker, men 
han er for gammel til låse seg fast 
til en stil.

– Jeg vil prøve mye forskjellig, 
og jeg har blant annet malt mellom 
40 og 50 portretter. Inspirasjonen 
min kommer ofte fra litteraturen 
og andre kunstnere. Jeg leser mye 
og har mange tanker rundt hvorfor 
jeg maler, sier han.

Heim til Valdres
Eivind har både mor og søster i 
Valdres og ser på dalen som et sam-
lingspunkt. Holder han forelesnin-
ger, skjer det på valdresdialekt. Det 
ligger hjertet nærmest.

– Det er artig når folk kjenner 
igjen motivene, som ikke nødven-
digvis er konkrete steder. Men jeg 
har Valdres i tankene når jeg maler, 
sier han. 

Og om det ikke er maling eller 
jobb han holder på med, så kan det 
være pølsekoking i bursdag for de 

to barnebarna som opptar ham. Ei-
vind og kona har tre døtre i alderen 
17, 18 og 33 år.

– Om de vokser opp i Valdres el-
ler på  Nordstrand, så er det uansett 
ballasten de har fått i oppveksten, 

som er det viktigste. Det er jeg 
trygg på, avslutter han. 

Snart pakker han kofferten med 
kurs for Beitostølen og Vinter-Val-
dres.

GEIR HELGE SKATTEBO

Siden dette er min først spalte, vil jeg be-
gynne med å fortelle litt om meg sjøl. Jeg er 
oppvokst på gård i Ulnes, men flyttet til Oslo 
for å studere ved Universitet i Oslo for ett 
og et halvt år siden. Der studerer jeg kultur 
og kommunikasjon, som er en tverrfaglig 
bachelorgrad med de fire fagene sosiologi, 
sosialantropologi, psykologi og medieviten-
skap. I januar forlot jeg Oslo for å reise på ut-
veksling til Paris der jeg skal studere statsvi-
tenskap på universitet Sorbonne et halvt år. 

Når man reiser på utveksling, finnes det 
uendelig mange muligheter, så hvorfor 
valgte jeg nettopp Paris? For det første er 
jeg fascinert av det franske språket, og har 
lyst til å lære det flytende. Da jeg gikk på vi-
deregående i Valdres, hadde jeg en utrolig 
dyktig fransklærer som vekket min inter-
esse for den franske kulturen, og ga meg et 
godt grunnlag for å lære det jeg ser på som et 
av verdens vakreste språk. Samtidig ser jeg 
nytteverdien i å lære et verdensspråk som 
blir snakket av mer enn 200 millioner men-
nesker, og er offisielt språk i en rekke orga-
nisasjoner som FN, NATO og Europarådet. 
Dessuten var jeg også tiltrukket av storbyen 
Paris med alt det innebærer. 

Noe av det første jeg la merke til da jeg 
var ny i Paris, var hvor viktig det er med 
god mat for pariserne. På hvert gatehjørne 
finner man bakerier og forretninger som 
spesialiserer seg på kjøtt, fisk, sjokolade og 
vin. Samtidig er utvalget på supermarked i 
nabolaget nærmest på høyde med det man 
finner i Mathallen i Oslo. Mat er langt mer 
enn vomfyll, og folk ser ut til å være bevisst 
på å kjøpe kvalitetsprodukter også til hver-
dags. Brød er et sentralt element i fransk 
matkultur, og her er forskjellene på nord-
menn og franskmenn nokså tydelige. Om 
ettermiddagen er det lange køer hos bake-
riene av folk som kommer fra jobb og vi ha 
nybakt brød til middagen. Det er ikke måte 
på hvor mange typer brød og baguetter man 
har å velge mellom, og alt er laget uten E-
stoffer og andre skumle ting, noe som gjør at 
det bare holder seg i én dag. Det er tydelig at 
brød har en sentral plass i den franske mat-
kulturen, og nybakt fransk brød det er verdt 
å vente på. 

I denne spalten vil jeg gi innblikk i livet mitt 
i Paris og de kulturforskjellene jeg opple-
ver. Forhåpentligvis vil jeg bidra med mor-
somme historier og et skråblikk på denne 
millionbyen som favner så mye forskjellig. 

I mens savner jeg Valdres!

LINN MARIE ULVESTAD

BORTEBRA...

LANDSKAP: Eivind Øyslebø har for vane å bruke mye farger i bildene sine. Foto: Privat

ØRN: Eivind har ikke låst seg fast i én stil, men maler forskjellige motiver. 
Foto: Privat
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VEDSEKK
Hos Byggmakker Skattum 
har vi fast lavpris på ved. 

15 kilos sekk.
 

NORGESSKUFFA
fra Fiskars

INFRAVARMER
CO2 sikring og tennsikring.

Max effekt 4200 W.
Forbrenningen er
ren og uten lukt.

H: 74 B: 40 D: 42 cm.

PROPANFYLLING
10 kg. beholder.

4950

279

LEIRA
Skulevegen 5
2920 Leira i Valdres
Tlf. 61 36 34 10
Åpent 7-17. 9-14

199699

Vi kan levere varene direkte på hytta!                                                                                                           www.skattum.no

SREINLI  I  VALDRES

FLY
Fagernes - Oslo 08.55-09.25
Fagernes - Oslo 17.00-17.30
Oslo - Fagernes 07.55-08.25
Oslo - Fagernes 16.00-16.30

MANDAG-FREDAG

Fagernes - Oslo 15.00-15.30
Oslo - Fagernes 14.00-14.30

SØNDAG

til/fra OSLO
FOR BESTILLING  
www.airnorway.no
GRATIS PARKERING

Einangsundet - 2960 Røn - www. snikkarn.no

TRAPPER
KJØKKEN, BAD, 

SENGER,
GARDEROBER

KJØP TRE LIKE ANNONSER,  
FÅ 30% RABATT PÅ ANDRE 
INNRYKK, OG 50 % RABATT 

PÅ TREDJE INNRYKK. 
FRA KR 9,42 PR MM + MVA

tlf 61 36 42 00
redaksjonen@avisa-valdres.no

 100%
 ÷ 30%

 ÷ 50%
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Det skjer

Januar kommer brasende inn i livet med fyr-
verkeri, fest og løfter om bedre tider; med lat-
ter, glede og håp; med livsbejaelse, mellom-
menneskelig kjærlighet og tro på en ny start. 
Januar får deg til å tro at det er det beste som 
har hendt menneskeheten siden brødskiven. 
Den første indikasjonen på at januar er en 
regelrett luremus kommer allerede når man 
våkner på årets første dag med en distinkt 
følelse av at en skokk grevlinger med motor-
sager prøver å bryte ut gjennom pannelap-
pen. Som om individuell lidelse ikke er nok, 
får man både egen og hele menneskehetens 
utilstrekkelighet ubehagelig klart for seg et-
ter hvert som ens artsfeller en etter en havner 
i åndelig og fysisk fosterstilling etter nok en 
gang å ha feilet i å gjennomføre nyttårsforset-
ter. Mørkt og kaldt er det også.

Hvis jeg skal våge meg på en noe vulgær 
sammenligning, foreslår jeg at januar best 
håndteres som tilfeller av kraftig flatulens 
ved middagsbordet: vi merker alle at den er 
der, men vi lar den være uten å anerkjenne  
dens eksistens, og prøver å gå videre med liv-
ene våre som best vi kan mens det hele hol-
der på. Derfor passer det utmerket at Google 
nettopp har offentliggjort sin liste over hva de 
mest populære søkeordene var  i 2013, slik at 
vi i stedet for å bruke vår tilmålte plass her på 
jord til å se tilbake på januar, kan vi heller se 
tilbake på hele fjoråret.

Ifølge Google Zeitgeist er det Nelson Man-
dela som har vært av størst interesse for sø-
kende nettgjengere i fjor. De som blir engste-
lige over av at dette kan være er et tegn på en 
økende politisk bevissthet og anerkjennelse 
av demokratisk prinsippfasthet og dialog-
vilje i befolkningen framfor overdreven fokus 
på kjendishysteri og overfladisk, bortskjemt 
pjatt hos den generelle befolkningen, kan 
jeg berolige ved å peke på at de nest og tredje 
mest populære søkene på globalt plan var 
Hollywood-skuespilleren Paul Walker og iP-
hone 5s.

Og de som bare ser etter noe å styrke selvfø-
lelsen med etter en forferdelig januar måned, 
bør kunne dra nytte av at begge de høyeste 
topplasseringene på globale videosøk kom-
mer fra Norge: The Fox og Harlem Shake.

SIMEN DALEHAVN FAABERG

Statistikk mot 
depresjon

FEBRUAR
7.-9.  Gratis filmfestival for alle, «Snøfilm», på Ty-

in-Filefjell.
8.  Ung i Valdres presenterer forestillingen 

«Back to the 80s» i Kulturhuset på Fagernes.
9. Sør-Aurdal-Rennet arrangeres i Hedalen.

10.-14.  Valdresmusea arrangerer kurs i lafting.
12.  Intimkonsert med Oddbjørn Skeie på Vang 

folkebibliotek.
14.  Ole Ivars spiller på Storefjell Resort Hotel på 

Golsfjellet.
15.  «Ungdommens kulturmønstring 2014» i Kul-

turhuset på Fagernes.
16.  Salmekurs i Øye kyrkje.
18.   Danseforestillingen «Huset GranNabo» ar-

rangeres i Kulturhuset på Fagernes. Innled-
ning med lokale dansere.

21.-22.  «Revy Bagn» på Sør-Aurdal ungdomsskole.
22.  Standup-show med Nils Ingar Aadne, Terje 

Sporsem, Dag Sørås og Henrik Fladseth på 
Radisson Blu på Beitostølen.

20.-2 3. Det holdes grunnkurs i Mindfulness på 
Dharma Mountain Meditation & Freedom 
Resort i Hedalen.

21.-22. «Hemsingfestival» går av stabelen i Aurdal.

23.  «Gudstjeneste 1814 – Grunnloven 200 år» i 
Bagn kyrkje.

25.  Fleirkulturell kafé på Vang folkebibliotek.
26.   «Fra Måneberg i Vang til Månefjell i Uganda 

– historien om drømmer som ble til virkelig-
het» på Vang folkebibliotek.

27.   «Og leve lykkelig med sukker på – Ei reise i Alf 
Prøysens verden» på dagsenteret på Vangs-
heimen.

MARS
1.  Standup-show med Stian Blipp, Jonas Røn-

ning, Lars Berrum og Craig Campbell på Ra-
disson Blu på Beitostølen.

1.   Eventyrstund på Vang folkebibliotek.

2.   Skidag i Stavadalen Alpinsenter.
2.   Salmekurs i Heensåsen kyrkje. 
4.   Riksteatret presenterer forestillingen «Leve 

posthornet» i Kulturhuset på Fagernes.
6.   Huskonsert med Gaute & Ørnulf fra Staut i 

Stabbur Amfi på Leira.
8.   «Den store kjærringdagen», møte med forfat-

ter Helene Uri på Vang folkebibliotek.
9.   Kongsvegløpet går fra Hellebekken til Åse-

myra.
11.   Smikurs for ungdom på Løken i Volbu.
12.   Eventyrutstillingen «Eventyrlig. Gamle for-

tellinger i ny drakt.» fra Nasjonalmuseet vises 
på Vang folkebibliotek.

13.-15.  Alpint Veteran-NM 2014 i Raudalen Alpin- 
             senter på Beitostølen.
14.   Dansegalla med Contrazt på Storefjell Resort 

Hotel på Golsfjellet.
14.   Mønstringskonsert på Vang barne- og ung-

domsskule.
15.   Dansegalla med Ingmars på Storefjell Resort 

Hotel på Golsfjellet.
16.   Salmekurs i Vang kyrkje.
21.   NM i snøscooter-cross arrangeres på Fager-

nes.
25.   Fleirkulturell kafé på Vang folkebibliotek.
26.   Forestillingen «Det året det var så bratt» ar-

rangeres i kulturhuset på Fagernes.
27.   Riksteatret presenterer «Snøhvit» i Kultur-

huset på Fagernes.
28.-30.   Alpint Hotellmesterskap på Beitostølen.
29.   Skirennet «ValdresMarsjen» arrangeres; ren-

net går fra Beitostølen til Danebu.
30.-31.  Ridderuka arrangeres på Beitostølen.

APRIL
1.-6.   Ridderuka arrangeres på Beitostølen.
5.   Ridderrennet går av stabelen på Beitostølen.
5.  Eventyrstund på Vang folkebibliotek.
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Det usannsynlige er 
nemlig fullt mulig når 
man har nødvendig 
guts. Nederlenderen 
Wubbo Boiten er blitt 
Norges første «køstøm» 
sykkelprodusent. Basen 
er et småbruk i Vestre 
Slidre.

– Vi hadde ett absolutt krav da vi 
skulle flytte fra Nederland, nemlig at 
vi skulle kunne se vatn og fjell. Også et 
ønske om å kunne gå på ski lå der. Vi 
hadde hørt at det var så flott. Vi bodde 
ved havet i Nederland og vatnet be-
tydde mye for oss, forteller Monique 
Ditzel (41) og Wubbo Boiten (46) da 
Valdresmagasinet en kald januardag 
ber om audiens. 

Kjøpte småbruk
Siden ekteparet satte sine bein på 
norsk jord i april 2007, har det meste 
falt på plass for dem. De var på leiting 
etter et land og en plass hvor de kunne 
leve ut det gode liv, la barna Jesse og 

Nils Jørgen vokse opp i et trygt om-
råde, og realisere drømmer. Ikke et 
romantisert liv, men et realistisk liv 
basert på noen klare verdier. Etter 
å ha valgt bort Spania og Italia, gikk 
turen til Sverige, seinere Finnskogen 
og Gudbrandsdalen. At det ble Val-
dres, har litt sammenheng med at de 
hadde hørt om Placement-prosjektet 
som Vestre Slidre deltok i. De hadde 
hørt mye vakkert om kommunen. 
Etter først å ha leid bolig, kjøpte de 
småbruket Sørre Skøren litt avsides-
liggende, på solsida av dalen, opp for 
Slidre sentrum. Det krevde sin mann 
og kvinne, og de jobbet intenst et halvt 
års tid for å gjøre våningshuset mu-
lig å bo i. Her hadde man hentet vatn 
i bekken, og isolasjon i golv og vegger 
fantes snautt. 

Sykkelverksted i låven
Samtidig gikk de også i gang med å 
gjøre den nokså falleferdige låven om 
til et verksted der Wobby ville starte 
sykkelverksted. Sauefjøs ble det også 
plass til. Siden har det på sett og vis 
ballet på seg. Kona Monique jobber 
enn så lenge på Tine Fosheim og av og 
til ved behov på sjukehiemkjøkkenet. 
Hun er kokkeutdannet og driver også 
litt med catering i det små. De har 
dessuten utviklet et lite fiskerøykeri. 

Det hadde de også litt i fingrene et-
tersom faren til Monique driver fiske-
røykeri heime i Nederland.

Rallykjører og proffsykler
Det sies at nederlenderne er født med 
skøyter på beina. Mange er gjerne 
også aktive sykkelbrukere. Wubbo 
lærte seg sykkelfaget gjennom flere 
år i jobber hos forskjellige sykkel-
firmaer. Han drev også ei stund som 
konkurranseutøver, og som en ku-
riositet nevnes også at han en periode 
var semiprofesjonell rallykjører. Men 
en drøm om å gjøre mer ut av sykkel-
produksjon lå der. Ideen tok han med 
over til Norge og Valdres.

Idyllisk småbruk
Firmaet Skør’n Sykler ble fort en rea-
litet. Dette lot seg utmerket kombi-
nere med livsstilen som de så sterkt 
ønsket. De sørger i stor grad for mat-
husholdet sjøl gjennom dyrking av 
egne grønnsaker og et par griser som 
de slakter heime på gården. Sauehol-
det er avvikla, men de har gjerne noen 
kopplam sommeren igjennom som 
sper på matbudsjettet. 

– Vi var nok primært ute etter en 
god plass å bo og hvor vi også kunne 
sørge for en viss grad av sjølhushold. 
Vi er veldig opptatt av å vite hva vi spi-

ser, sier Wobbo og Monique. De føler 
at det meste har ordna seg etter at de 
tok fatt som «småbrukere» i Skør’n. 
Stedet er idyllisk med flott utsikt mot 
Olberg og fjellheimen, og rundt veg-
gene rusler det gjerne både elg og rå-
dyr. Fuglelivet er enormt. I dag var det 
dompapen som meldte sin ankomst. 
Rød stue i skogen og sykkelverksted 
i fjøset. En fantastisk kombinasjon, 
nikker de.

Skreddersøm
Skørn-sykler opplever medvind nå. 
Siden de første syklene ble designa og 
montert i fjøset, summerer Wubbo at 
de nå har levert godt over 250 sykler. 
De representerer alle skreddersøm. 
Farge, utstyr og dekor gjøres slik kjø-
peren vil ha det.

Wubbo har etter hvert skapt en 
bedrift som har bygget og levert «kø-
stømbygde» sykler til aktive syklister 
i hele Norge. Faktisk er det en realitet 
at Skør’n-sykler er på god veg til å bli 
en solid og godt kjent merkevare, både 
innen sykkelmiljøet og blant privat-
personer nasjonalt og internasjonalt.
I 2013 inngikk Wubbo sponsorkon-
trakt med Ringerike SK junior elitelag 
og dermed også Norgescup-vinneren 
Petter Theodorsen. Han sykla på 
Skør’n-sykkelen Flya i både EM og 

BEDRIFT I LÅVEN: I låven på det gamle småbruket har Wubbo Boiten sykkelverkstedet sitt. Siden oppstarten for tre år siden har han levert over 250 sykler. Nå tas det ny sats for å utvikle bedriften videre.

SKREDDERSØM: Nok et eksemplar av Skør’n-sykkelen klargjøres. 

GODT LIV: Familien søkte det gode liv, det føler de at de har fått som småbrukere 
i Skør’n. De er opptatt av å spise riktig mat, og sørger for sjølhusholdning så langt 
det er mulig. Fjellutsikten nyter de hver dag.

        Falt 
     pladask
for Valdres

MIN BEDRIFT
Skør’n sykler
Wubbo Boiten
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BEDRIFT I LÅVEN: I låven på det gamle småbruket har Wubbo Boiten sykkelverkstedet sitt. Siden oppstarten for tre år siden har han levert over 250 sykler. Nå tas det ny sats for å utvikle bedriften videre.

VM. Til sommeren har Wubbo lovt seg sjøl 
at han skal konkurrere litt, og Valdresrittet 
og Hallingrittet er i første omgang målet.

Fått innovasjons-penger
Tre år etter oppstarten er bedriften inne i 
en rivende utviklingsfase. Seinhøstes fikk 
de en kvart million fra Innovasjon Norge 
og er nå i gang med et utviklingsprosjekt 
sammen med Valdres Næringshage. Nye 
nettsider og profil er på gang, og til våren 
skal han bygge på og utbedre låven for å 
legge grunnlaget for ytterligere ekspan-
sjon.

Siste skudd på stammen er en snøsykkel 
som Boiten var på jakt etter på den største 
sykkelmessa i verden i Tyskland. Sykkelen 
som også på fagspråket kalles en fatbike, 
er basert på en 26 tommers terrengsyk-
kelramme med en fast gaffel. Det viktigste 
ved modellen er dekkbredden som er over 
det dobbelte av det du finner på en vanlig 
terrengsykkel. Skør’n-modellen har fått 
dåpsnavnet Tjuges6ks X4 som står for 
dekkstørresle i tommer. Fat-bike-salget 
har tatt skikkelig av i Norge, og Skørn-syk-
kelen blir dermed den eneste norskprodu-
serte varianten. Ramma er laget i karbon 
og vi prøver å skape den letteste modellen i 
sitt slag, forteller Boiten.

Wubbo røper også en forretningshem-
melighet; i disse dager jobber han med å 
legge de siste detaljene på en egen Valdres-

sykkel. Denne skal lanseres på vårparten. 
– Dette blir en sykkel du kan bruke på 

grusveger og stier i Valdres og som du kan 
ta med deg bagasje på. Det blir en blanding 
av hybrid og terrengsykkel, røper Wubbo.

– Og dere tror på framtida?
– Det er her vi vil være og leve med de ut-
fordringene det innebærer, svarer han 
spontant. Markedet har han for lengst er-
fart at ikke er særlig stort i Valdres. Kunde-
ne kommer i hovedsak fra Oslo-området 
eller er hyttefolk. 

Jo, jeg er rimelig trygg på at dersom 
jeg hadde drevet denne bedriften i Oslo, 
hadde det helt sikkert vært en del enklere 
å bygge opp en svær kundekrets. I Valdres 
vil det fortsatt være en god del utfordrin-
ger med å få det til å gå rundt året igjen-
nom, sier han, men han medgir at de er 
inne i en spennende fase nå. Skør’n-sykle-
ne kommer også med ny logo denne våren, 
den gamle Viking-logoen skal fornyes. Det 
er mye på gang. Hvem kunne tro at en ned-
erlandsk familie kunne skape seg levebrød 
og bli berømt for sine konkurransesykler 
som mekkes i en hundreår gammel låve 
bortgjemt i skogen? Det behøver vi ikke 
lure på lenger. 

TORBJØRN MOEN

Sveinung Håvelsrud Odden
Alder: 15
Bustad: Åbjør
Student: Går 10. klasse ved Nord-Aurdal ungdoms-
skole (NAUS)

Avisa Valdres møter Sveinung idet han og resten av tiande 
klasse ved NAUS har generalprøve på sin årlege revy i 
Kulturhuset på Fagernes. Med lett sminke i andletet, er 
Sveinung klar til å leggje siste hand på verket. 
– Kva er di rolle?
– Vel, den er ikkje så stor. Eg skal liggje under eit bord og 
koma fram i ein av sketsjane, fortel han.
– Har du eit skodespelartalent?
– Neeei, eg trur ikkje det, legg han til med eit smil.

– Korleis er det å bu i Åbjør og Valdres?
– Det er vel helt greitt det. Eg bur på gard og der har vi 
400 sauer som vi slepper på beite. Vi har gjetarhunden 
«Vilma» som er til god hjelp. Den bur hjå bestefar, som har 
lært den opp, men eg har den iblant, fortel Sveinung.
Sveinung er glad i skog og mark.
– Eg driv eigentleg ikkje med noko spesielt, slik som sport 
og musikk, men eg er glad i naturen. Det er ikkje så langt til 
Gribbe til dømes, og det blir ein del turar, seier Sveinung.
Han har ein veslebror og to eldre sysken. Ei av dei eldre 
systrene studerer i Oslo, og snart er det Sveinung som må 
ta steget vidare som student.

– Kva tenkjer du om framtida?
– Eg skal gå studiespesialisering ved Valdres vidaregå-
ande skule. Der vil eg ta realfag og seinare har eg tenkt å 
bli veterinær. Då blir det nok studiar i Oslo, fortel Sveiung.
– Er det nokon andre i familien som er dyrlege?
– Nei, men eg er glad i dyr, så det er nok difor, legg han til.

– Korleis har skulegangen på NAUS vore?
– Det har vore bra. Ja, ganske moro. Det var nok 9. klasse 
som var aller best. Då hadde vi elevbedrift. Eg var med i 
bedrifta «Vaffelbua», der vi selde vaflar ved Rema på Lei-
ra. Det gjekk med overskot det. Halvparten av dette gjekk 
til klassekassa og halvparten til oss sjølve, fortel Sveinung.
– Så no blir det avslutningstur i tiande klasse?
– Ikkje nokon lang tur, men vi skal til Merket i Tisleidalen. 
Det er tradisjon for det på ungomsskulen, legg han til.

Er det hektisk med gardsliv?
– Eg hjelper til så godt eg kan, men det er foreldra mine 
som driv garden. Dei heiter Sissel og Knut Håkon, fortel 
Sveinung.
– Kjem du til å ta over garden og bli buande i Valdres?
– Det veit eg rett og slett ikkje, seier han ærleg. – Det er det 
for tidleg å seie noko om, slenger han på.
Det er ikkje enkelt å spå i framtida for ein 15-åring, klar til 
å ta steget vidare til fleire år med skule. Fyrst måtte revyen 
til tiande klasse gjerast unna. Det gjekk som smurt.

GEIR HELGE SKATTEBO

UNGDOMMEN
NO   TIL  DAGS

Over 250 Skør’n-sykler er levert  
siden oppstarten for tre år siden
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LESERBILDER     
Det gode øyeblikk fanget med kamera
Vi ønsker tilsendt bilder fra leserne av Valdresmagasinet.  
Bilder sendes til valdresmagasinet@avisa-valdres.no.
Bilder som kommer på trykk, honoreres med Flax-lodd.  
Innsendere må oppgi adresse og noen stikkord om hvor bildet er 
tatt.

GOD TUR: Ut på tur, aldri sur heter en ordtak.  Motivet er fanget inn i oppstignigen 
til Liaset og Gribbe i Nord-Aurdal. Bildet er tatt av Hans Fredrik Mørch.  

SJELDEN NATUR: Bjørn Rugstad og hunden Muncha er foreviget av Maja Rugstad 
fra en tur til Grønnsennknippa 5. september 2013.

URØRT NATUR: Kari Bakken på Gjøvik har sendt oss dette bildet, som er tatt i om-
rådet Lenningen med utsikt mot Rundemellen. 

VASET: Vasetløypene ligger der like innbydende som noen gang. Bilder er tatt av 
Petter Planke, hytteeier på Vaset.

VINTERSOL: Kari Brenden har fanget dette motivet. De kommende månedene blir 
dette forhåpetnligvis mer vanlig enn uvanlig. 
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SVAR PÅ 11 SPØRSMÅL: 1) Å legge seg. 2) Ing rid og Ine Wi ger næs. 3) 1988 i Cal ga ry, 1992 i Al bert vil
le og Lil le ham mer på 1994. 4) Fire, Sa ra je vo 1984, Cal ga ry 1988, Al bert vil le 1992 og Lil le ham mer 1994. 5) 
Ford. 6) 23. april 1924 på Øst re To ten. 7) Øy stein Sun de. 8) Tun Media AS. 9) And ris Ei vind son Vang (1795
1877), 10) På Magistadåsen. 11) Han er brøy te bil sjå før.

VINN 
EN MÅNEDS ABONNEMENT 

PÅ «VALDRES»

Valdres Eiendomskontor
tlf. 61 36 66 33

    - med hjerte     for Valdres. 
   Vakre,   varierte   Valdres   har   alt.   Fra  ville 
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
    med oppkjørte skiløyper. Som Valdres største
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
� � ���������������������
          hyttedrøm
                -

Fagernes
Tlf. 61 36 09 25

Godt utvalg i 
HYTTEGARDINER
Metervare på lager

1/2 PRISTHERMODYNER

A B C

D E F

Vi har klipt ut bilder fra  
forskjellige sider i avisa, det 
kan like gjerne være fra en 
annonse som fra en reportasje. 
Finn bildet, og skriv sidetallet 
hvor det er fra, for eksempel 
A side 11, B side 2 osv.  
Send svaret på epost til  
redaksjonen@avisavaldres.no 
eller i vanlig post innen 
1. august til «Finn bildet»  
Valdresmagasinet, Skrautvåls
vegen 15, 2900 Fagernes.

FINN BILDET

Vinner av FINN BILDET i forrige magasin ble Oddvar Fimreite, Sogndal.

Svar på FINN BILDET: A side: B side: C side: D side: E side: F side:

Navn: 

Adresse: 

E-post:       Tlf. 

Hva er det gøyeste med snø  
og hvordan blir den laget?

Rufin Scholten (6), Ulnes:
– Det er veldig gøy å ha snøball-
krig når det snør, og det er mor-
somt å ake og bare tulle. Kanskje 
det er noen som lager snø oppe i 
himmelen, jeg vet ikke.

Sunniva Svendsen Hovrud (6 ½), Ulnes: 
– Kanskje det er hull i kalde skyer og så 
begynner det å snø. Det aller gøyeste med 
snø er å lage snømann og ake kjempefort 
så det kiler i magen.

Gabia Kriuckausskaite (6), Hippes-
bygda: – Jeg liker å spise snø for det er 
så kaldt og godt. Jeg har ikke peiling på 
hvordan snøen blir laget. Det er jo umu-
lig å vite.

1)  Kva ty der valdresuttryk
ket «o kub be se»?

2)  Kven er lang renns spor
tens «grand old lady», og 
kva hei ter dot te ra som 
bur på Bei to stø len?

3)  Ski skyt ta ren Syl fest 
Glims dal vart te ken ut til 
tre vin terOL. Når?

4)  Kor man ge OL har In ger 
He le ne Ny brå ten del te ke 
i?

5)  Eit bil fir ma had de før lo
ka le der El kjøp Fa ger nes i 
dag er. Kva slags bil mer ke 
vart selt der?

6)  Kvar er Mar git San de mo 
fødd, og kor gam mal er 
ho?

 7)  Kven gav ut ein co ver
ver sjon av «Valdresmar
sjen» i no vem ber 1974?

 8)  Kva hei ter sel ska pet som 
var ei gar av AS Vald res 
og Vald res Tryk ke ri frå 
2009 til 2012?

 9)  Vald res Mål lag har gje ve 
ut boka «Even tyr og seg
ner frå Vald res». Kven er 
for fat ta ren?

10)  Vald res har ein bane for 
snø scoo tercross. Kvar 
ligg den?

11)  Kva slags rol le har Stel
lan Skars gård i fil men 
«Kraft idi o ten», i opp ta
ket som er gjort på Bei
to stø len?

Lasse Boevink (6), 
Ulnes:
– Jeg tror det er 
nissemor på 
Nordpolen 
som lager 
snø. Hun 
sender den 
ut gjennom 
en maskin 
og så snør 
det. Det aller 
gøyeste med 
snø er å leke «Kon-
gen på haugen», men 
Joakim vinner alltid og dytter meg 
ned. Men en gang så skal jeg klare bli 
Kongen.

El-bilen har slått an. Herren over er på vei opp Begnadalen på jakt etter en stikkontakt.
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KRYSSORD 6:
Vi har trukket følgende vinnere 
blant innsendte besvarelser: 
Grethe Sehl, Filtvedt 
Arne Hamre, Løvenstad
Eline Didriksen, Heggedal
Bokpremier er på veg.

Vi trekker tre bokpremier blant de med riktig løsning.  
Send inn til VALDRESMAGASINET, Skrautvålsvegen 15, 2900 Fagernes, innen  1. mars 2014.

Navn:

Adresse:

Postnr.:    Sted: 

KRYSSORD 1
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3.999 .-
QUEBEC SPISEBORD

SPAR 1.500.-

STILIG SPISEGRUPPE 
TIL KNALLPRIS

-20% 
PÅ CORNELIA 

SPISESTUESOFA

MØBELHUSET LEIRA
AMFI VALDRES - TLF. 61 36 22 55 
ÅPENT 10-20 (18)

Tilbudene varer til ut uke 9

CORNELIA spisesofa i stoff Mina 
sand 186x85, H 100 cm 6.999,- (før 8.999,-)
QUEBEC i smoaked oljet eik. Spisebord 200x100, 
H 76 cm 3.999,- (før 5.499,-) Tilleggsplate 50x100 cm 1.169,- (før 1.299,-) 
PIA 916 spisestol i stoff Pitch sand 46x67, H 106 cm 1.199,-  
PASCAL framskap m/6 dører i gråtonet eik 165x45, H 215 cm 12.999,- 
FRIGG teppe i håndvevd ull 160x230 cm 699,- (før 999,-)



 
 

Hjelp oss med å holde

Valdres rent

MiljøstasjonMiljøstasjon
Rama 10012V

Vegen fram til søppelkassa må være brøyta og fri for kvist.
Husk å fjerne snøen foran søppelkassa og på lokket.

Valdres Kommunale Renovasjon IKS
Tlf: 61 36 38 66
E-post: post@vkr.no
Nettside: www.vkr.no
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